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Sprawozdanie Merytoryczne 
 

z działalności Dyrektora Regionalnego IPSC Polska w 2018 roku. 

 
Rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, po kolejnych wyborach na 

Dyrektora Regionalnego IPSC Polska. Już jako pełnoprawny Dyrektor Regionalny IPSC 

Polska mogłem zajmować się sprawami ważnymi dla IPSC w kraju przewidzianymi w 

Regulaminie IPSC Region Polska uchwalonym przez Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego. Niezwykłą dość sytuację, która w 2018 roku odbiła się szerokim echem była, na 

szczęście nieudana, próba wprowadzenia zmian w polskim prawie dotyczącym dostępu do 

broni palnej. Dzięki współpracy, między innymi z Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa 

Sportowego udało się doprowadzić do podpisania przez PZSS odpowiednio sformułowanego 

głosu sprzeciwu, także w imieniu strzelców sportowych IPSC. Mam nadzieję, że to także 

wpłynęło na zaprzestanie procedowania niekorzystnych dla strzelców zmian w polskim 

prawie i że jedność naszego środowiska nie ustanie i dalej będziemy mogli uprawiać nasz 

wspaniały sport. 

 

 

Opłaty do centrali IPSC - składki członkowskie: 

 

 

 W 2018 roku odprowadzone zostały do światowej centrali składki za 900 zawodników 

[500 osób (2000USD -1640EUR) plus 400 osób (1600USD – 1440EUR)], za Region (500 

USD - 420EUR) i sześć zawodów L3 w 2017 roku (600USD – 500EUR) co dało sumę – 

4000EUR. Po zeszłorocznych wyborach, nowy Prezydent światowego IPSC przeniósł 

siedzibę federacji z Kanady do Holandii gdzie obecnie znajduje się biuro sekretarza 

generalnego IPSC i gdzie znajduję się także konto bankowe federacji. 

  

 

Kalendarz zawodów rankingowych na 2018: 

 

 

 Zgodnie z poczynionymi rok wcześniej ustaleniami z PZSS kalendarz zmagań 

Pucharu Polski IPSC został ustalony wśród bezpośrednich organizatorów zawodów do końca 

września 2017 roku. Z umówionych planów wyniknął najbogatszy w historii Polskiego IPSC 

kalendarz przewidujący 17 imprez pucharowych różnego stopnia oraz pierwsze w historii 

Mistrzostwa Polski IPSC Mini Rifle. Tak bogaty plan zawodów jest czymś niezmiernie 

trudnym do umówienia, bowiem w klubach w całej Polsce trwają zmagania nie tylko w 

konkurencjach IPSC. Mała ilość dostatecznie dużych obiektów strzeleckich jest niezwykle 

oblegana ale dzięki szerokiej współpracy udało się dokonać stosownych pozytywnych 

ustaleń. Po roku przerwy ponownie zostały zaplanowane do rozegrania Mistrzostwa Polski w 

karabinie oraz strzelbie IPSC – to są to niezwykle ważne imprezy. Według zamierzeń 
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kalendarz Pucharu polski w pistolecie IPSC miał składać się z 7 imprez międzynarodowych 

L3 (jedna z imprez: INCORSA Cup 2018, organizowana przez krakowski klub ZSD w 

związku z remontem obiektu w Starachowicach zmniejszyła swoją rangę do L2 i odbyła się 

na obiekcie w Drużbicach). Puchar Polski w strzelbie składać się miał z 5 zawodów w tym 

tylko jednej imprezy L3 w randze Mistrzostw kraju, która finalnie także została rozegrana w 

Drużbicach. Zawodów karabinowych IPSC zostało zgłoszonych sześć a aż trzy z nich miały 

mieć status międzynarodowych imprez L3. W trakcie rozmów ustalono że, do Pucharu Polski 

w karabinie IPSC zostało zgłoszone 5 imprez a jedna L3 znalazła się poza oficjalnym 

rankingiem. Czas jednak zweryfikował te plany i koledzy z Klubu Strzelających Inaczej z 

Gdyni nie przeprowadzili żadnej z planowanych rywalizacji – jedne zawody z cyklu Pucharu 

Polski oraz te znajdujące się poza nim zostały, w ostatniej chwili, odwołane. Mimo tych 

kłopotów udało się przeprowadzić cały ranking rozgrywek i wyłonić zwycięzców we 

wszystkich trzech rodzajach broni palnej a w Mini Rifle rozegrane zostały w Warszawie 

Mistrzostwa Polski. We wszystkich cyklach zmagań Pucharu Polski swój start odnotowało 

ponad 800 strzelców z całej Polski a wręczone na koniec sezonu pamiątkowe dyplomy 

pochłonęły ponad 2200 złotych. 

 Prowadzona w 2017 roku rywalizacja drużyn klubowych nie znalazła uznania i nie 

kontynuowałem jej chociaż rywalizacja klubów znalazła swój nowy wymiar – zaplanowana 

od nowa została tabela gdzie każdy z zawodników danego klubu mógł zdobywać dla niego 

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

w cyklu rocznym Pucharu Polski IPSC. W tak liczonej rywalizacji klubem zwycięzcom został 

CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka. Koszt pamiątkowych pucharów dla klubów, 

zdobywców pierwszych pięciu miejsc w rankingu, wyniósł ponad 1600 złotych. 

 

 

Mistrzostwa Polski IPSC 2018: 

 

 

W ubiegłym roku, rozegrane zostały zgodnie z planem, mistrzostwa kraju w czterech 

rodzajach broni palnej IPSC. W pistoletowych Mistrzostwach Polski wzięło udział ponad 200 

strzelców, w karabinowych ponad 110 a strzelbowych ponad 120 osób z kraju i z za granicy. 

W pierwszych Mistrzostwach Polski IPSC Mini Rifle wzięło natomiast udział ponad 45 

strzelców z kraju. Na wszystkich tych imprezach były wręczane specjalnie przygotowane 

medale (koszt 4150 złotych wraz ze specjalnie przygotowanymi wstążkami do otrzymanych 

oficjalnych medali PZSS) oraz pamiątkowe statuetki. Uczestnicy zmagań mogli wziąć także 

udział w losowaniu pamiątkowych nagród, oraz przekazanych przez sponsorów specjalnych 

nagród rzeczowych. Tak wyglądały koszta Regionu z podziałem na poszczególne imprezy: 

- Mistrzostwa Polski w Pistolecie: dopłata do nagród od Halinka Arms 3000 złotych, 

dopłata do nagród od Shooting-Academy 2500 złotych, dopłata do nagród od Best Hunters 

(także na MP Mini Rifle) 3000 złotych, koszt specjalnie przygotowanych koszulek to 1950 

złotych a vouchery na losowanie kosztowały 430 zł. Statuetki pochłonęły 4400 złotych a 

relacja fotograficzna to koszt 2400 złotych. Razem – ponad 17000 złotych, 
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- Mistrzostwa Polski w Strzelbie: specjalne statuetki 3200 złotych, pamiątkowe 

koszulki na losowanie 1150 złotych a relacja fotograficzna to 1000 złotych czyli razem – 

ponad 5000 złotych, 

- Mistrzostwa Polski w Karabinie: statuetki dla zwycięzców to koszt 1800 złotych, 

pamiątkowe koszulki na losowanie 1350 złotych a relacja fotograficzna to 2000 złotych, czyli 

razem ponad – 5000 złotych, 

- Mistrzostwa Polski w Mini Rifle: specjalne vouchery do losowania 430 złotych, 

pamiątkowe koszulki do rozlosowania 800 złotych, statuetki dla zwycięzców 700 złotych a 

także relacja fotograficzna 1000 złotych czyli ponad 2900 złotych. 

Na wszystkich imprezach rangi Mistrzostw Polski zostały rozdane zwycięzcom 

oficjalne medale PZSS wraz z pamiątkowymi tasiemkami IPSC Polska. 

 

 

Pozostałe poniesione nakłady, 

 

 

Prowadzenie, administrowanie oraz dostęp do serwera strony internetowej Regionu 

kosztował w 2018 roku ponad 2400 złotych a 1600 złotych zapłacone zostało za obsługę 

księgową konta bankowego prowadzonego przy MZSS w Krakowie. Z konta Regionu 

opłacone zostało także przygotowanie koszulek dla sędziów NROI, w związku z 

wprowadzeniem obowiązku ich używania w trakcie zawodów rankingowych przez polskich 

sędziów. Region dopłacił do każdej koszulki sędziego 40 złotych a 60 złotych musiał ponieść 

każdy zainteresowany sędzia. Całościowo (wraz z wpłatami od sędziów) z konta Regionu 

przekazane zostało na ten cel prawie 4600 złotych – całością zamawiania kierował NROI a 

produkcją zajęła się firma Halinka-Arms. 

 

 

Mistrzostwa Świata w Strzelbie IPSC we Francji, pierwsze Mistrzostwa Świat Action 

Air IPSC w Chinach oraz Mistrzostwa Europy w Karabinie IPSC w Szwecji. 

 

 

Na 2018 rok planowane były Mistrzostwa Świata w strzelbie IPSC rozgrywane we 

Francji, pierwsze w historii Mistrzostwa Świata action Air rozgrywane w Chinach oraz 

karabinowe Mistrzostwa Europy rozgrywane w Szwecji. Do wszystkich tych imprez zgłosili 

swą chęć udziału zawodnicy z Polski. W Mistrzostwach Świata w strzelbie IPSC we Francji 

w składzie Drużyny Narodowej w klasie standard manual wystąpili: Robert Wandzel, Leszek 

Madajewski, Maciej Szperliński i Andrzej Kaniewski. W Mistrzostwach Świata IPSC Action 

Air Polskę reprezentowali: Maciej Piwowarski, Tadeusz Wiącek, Grzegorz Kulągowski, 

Maciej Wiącek – Standard, Rafał Tomanek. Z Regionu poniesione zostały koszta na 

przygotowanie koszulek reprezentacyjnych dla zawodników jadących do Francji a także 

projekt koszulek na zawody w Szwecji (odwołane w ostatnim momencie), oraz opłacone 

zostało koszt wpisowego za zgłoszone drużyny narodowe. Koszt wszystkich koszulek to 



 
 

 

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Dyrektora regionalnego IPSC w 2018 roku.  

Strona 4 
 

ponad 5500 złotych (częściowo koszulki były współfinansowane przez zawodników). 

Zawodnicy jadący na Mistrzostwa Świat Action Air do Chin całość swoich kosztów 

finansowali dzięki współpracy ze sponsorem - wrocławską firmą GUNFIRE współpracą z 

ramienia Regionu zajął się Maciej Piwowarski oraz dzięki pomocy WMZSS, który opłacił 

koszty transportu. Dzięki temu Region nie poniósł z tytułu udziału Polaków w Mistrzostwach 

Świata Action Air żadnych większych kosztów. Do współpracy przy Mistrzostwach Świata w 

Strzelbie IPSC udało się pozyskać sprawdzone od lat firmy współpracujące ze strzelcami 

IPSC z Polski: HELIKON z Wrocławia (wspaniałe stroje i akcesoria), FAM Pionki 

(doskonała amunicja strzelbowa) oraz INCORSA z Warszawy (oficjalny dystrybutor strzelb 

firmy Benelli). 

 

Inne poniesione przez Region w 2018 roku koszta. 

 

 

W 2018 roku z konta Regionu zostały opłacone, podobnie jak w poprzednich latach, 

pamiątkowe podziękowania które przekazałem do przedstawicieli firm wspierających rozwój 

IPSC w Polsce - koszt takich podziękowań wraz z ramkami przekroczył 600 złotych. Na 

przygotowanie logotypów imprez IPSC 2018 oraz kartek z życzeniami zostało wydane ponad 

100 złotych a prawie 2400 złotych kosztowało wyprodukowanie kolejnej partii naszywek z 

logiem IPSC Region Polska przeznaczonych do rozdania wśród członków Regionu na 

zawodach z cyklu Pucharu Polski. Na wniosek Przewodniczącego NROI Polska z kasy 

Regionu został także opłacony zakup (koszt 550 złotych) zestawu przymiarów do 

prowadzenia sprawdzania broni krótkiej (tzw. gun chcek) na zawodach, dostępny dla każdego 

z organizatorów pistoletowych zawodów w kraju. Poza tymi wydatkami, po usunięciu 

wszystkich formalnych trudności, zostało także opłacone wsparcie zawodników jadących na 

zawody pistoletowe w roku 2016 (Mistrzostwa Europy) oraz 2017 (Mistrzostwa Świata) 

jakich udzieliła nam firma DMA Reloading w sumie 2500 złotych.  

 

 
Kierunki działania w 2019 roku. 

 

 

 Rok 2018 był dla rozwoju IPSC w Polsce rokiem szczególnym – to właśnie w tym 

czasie zaczęły, po raz pierwszy w historii, zapełniać się w całości wolne miejsca 

przygotowane dla zawodników na pistoletowych zawodach z cyklu Pucharu Polski. 

Niezwykle istotnym jest czy ta tendencja się utrzyma i czy tak drogie i duże, jak w 2018 roku, 

zawody znajdą swoje miejsce w kalendarzu imprez. Kolejną ciekawą kwestią jest czy brak 

cyklu zawodów karabinowych IPSC spowoduje że jednak nasze rodzime kluby zdecydują się 

na organizowanie tych trudnych zmagań w 2020 roku i czy ta rywalizacja nie zostanie 

zastąpiona po przez swego rodzaju zamiennik czyli nową konkurencję IPSC jaką jest PCC 

(Pistol Caliber Carabin). Wszak w 2019 roku mają się odbyć pierwsze w historii Mistrzostwa 
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Polski w tej nowej konkurencji IPSC. Niezwykle interesujące jest także czy Polska uzyska 

wszystkie potrzebne miejsca dla strzelców chcących wziąć udział w Mistrzostwach Świata w 

karabinie IPSC oraz w Mistrzostwach Europy w pistolecie IPSC – to bardzo istotne z punktu 

widzenia rozwijającego się Regionu. 

Dużym dla mnie wyzwaniem będzie uzyskanie ze strony PZSS wsparcia dla uczestników 

międzynarodowych imprez IPSC z Polski – wydaję się to oczywiste ale jak do tej pory PZSS 

nie przejawiał żadnych chęci aby reprezentantów Polski w IPSC w jakikolwiek bezpośredni 

sposób wspierać.   

 

 

 

 

                                                                    


