
Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności Dyrektora Regionalnego IPSC Polska w 2021 roku

Rok  2021  był  pierwszym  rokiem  sprawowania  przeze  mnie  funkcji  Dyrektora
Regionalnego.  W  pierwszej  kolejności  zająłem  się  zagadnieniami  formalnymi  oraz
organizacyjnymi.  Podjąłem decyzję o rezygnacji  z odpłatnego wsparcia w prowadzeniu
biura  regionu  IPSC  Polska.  Wzorem  większości  narodowych  organizacji  IPSC
zrezygnowałem z dofinansowania opłat za zawody rangi poziomu 3 do centrali  IPSC –
opłaty te są teraz pokrywane przez organizatorów zawodów. Oba te działania przyniosły
niemal 30tys PLN oszczędności w skali roku. 

W roku 2021 został  również sporządzony i przedstawiony do akceptacji  zarządu
PZSS  nowy  regulamin  IPSC  Polska.  Dodatkowo  wraz  z  panem  przewodniczącym
Markiem  Stasiakiem  został  sporządzony  nowy  regulamin  konkurencji  nie  objętych
przepisami ISSF.

Mimo obaw związanych z globalną pandemią na liście zawodników IPSC Polska
znalazło się 1136 zawodników, co oznacza wzrost o 24% względem 2020 roku. Był to
najwyższy  wzrost  liczby  zawodników  IPSC Polska  od  2018  roku.  Odbyło  się  również
ponad  70  egzaminów kompetencyjnych  IPSC w ramach których  przeegzaminowanych
zostało prawie tysiąc zawodników PZSS.

Mimo  początkowego  optymizmu  i  braku  większości  ograniczeń  pandemicznych
mieliśmy  do  czynienia  z  dużym  spadkiem  zainteresowania  dużymi  zawodami  IPSC.
Między innymi z tego powodu zostały odwołane aż 3 zawody w ramach Rankingu IPSC w
Strzelbie  oraz  jedne  zawody  z  Rankingu  Pistolet  i  PCC.  Odwołane  zostały  również
Mistrzostwa Polski IPSC PCC.

Ostatecznie  w  2021roku  odbyło  się  12  zawodów  rangi  poziomu  3  –  czyli
międzynarodowych zawodów IPSC. Odbyły się również Mistrzostwa Polski w Pistolecie,
Strzelbie i Karabinie IPSC, na których odnotowano dużą frekwencję, w tym również ze
strony zawodników zagranicznych.  Ponad to  rozegrano w kraju  kilkadziesiąt  zawodów
poziomu 1 oraz 2 (czyli zawodów lokalnych/klubowych).

Na Mistrzostwach  Polski  rozdano medale  przyznane przez PZSS (dla  Mistrzów
Polski  w  klasyfikacji  generalnej  oraz  klasyfikacji  kobiet).  W  pozostałych  kategoriach
rozdano  medale  zamówione  przez  IPSC  Polska.  Dodatkowo  każdy  z  organizatorów
Mistrzostw Polski wręczył medale i statuetki w ramach grand prix zawodów.



W klasyfikacji rankingu rocznego w Pistolecie i PCC rozdano statuetki ufundowane
przez firmę Halinka Arms a w rankingu rocznym w Strzelbie IPSC statuetki ufundowane
przez IPSC Polska. 

Udało się uzyskać dodatkowe 10 miejsc dla naszych zawodników na Mistrzostwach
Świata w Pistolecie IPSC w Tajlandii. Niestety zawody te zostały przesunięte z 2021roku
na rok 2022. Wyjątkowo w historii IPSC w Polsce na mistrzostwach świata uda nam się
wystawić  reprezentację  młodzieżową(kategoria  Junior)  której  członkowie  mają  bardzo
wysokie szanse medalowe.

W 2021 roku udało się ograniczyć koszty IPSC Polska co wraz z oszczędnościami
z  2020  roku  zaowocowało  zbudowaniem  dużej  rezerwy  finansowej.  Należy  ją  jednak
traktować  jako  środki  niezbędne  do  sfinansowania  działań  IPSC  Polska  w  latach
kolejnych,  w  szczególności,  że  w  związku  z  sytuacją  międzynarodową  i  gospodarczą
można się spodziewać chwilowego spadku liczby zawodników. Dodatkowo w latach 2022-
2023  odbędą  się  aż  3  imprezy  rangi  Mistrzostw  Świata  i  Europy  IPSC  co  oznacza
kumulację wydatków w związku ze wsparciem naszej reprezentacji.

Podsumowanie wpływów i wydatków z rachunku IPSC Polska w 2021 roku.

Stan środków na 31 grudnia 2020: 92320,64
Stan środków na 31 grudnia 2021: 193741,35

Opis Kwota
Wpłaty

1. Składki od zawodników za 2021r 109800
2. Składki od zawodników za 2022r 35840
3. Wpłaty na koszulki NROI 5611,5
4. Opłaty  za  zawody  L3  –  do

przekazania IPSC w 2022r. 14199
Suma wpłat: 165450,5

Wydatki
1. Opłata  do  IPSC  za  sankcjonowanie

zawodów L3 z 2020r. 12630,06
2. Składki do IPSC za 2021r 24923,69
3. Korekta składek do IPSC za 2020r 4947,5
4. Opłaty/Prowizje 115
5. Usługi księgowe 4000
6. Hosting strony IPSC Polska 1172,44
7. Administracja IT 1800
8. Koszulki dla sędziów NROI 8800
9. Medale - Mistrzostwa Polski IPSC 1353
10.Statuetki – Ranking Strzelba 2021 4079,96
11. Koszt wysyłki nagród 338,25
12.Zwroty składek 240

Suma wydatków: 64399,9



Plany na  rok 2022

Głównym kierunkiem działań na 2022 rok będzie szeroko rozumiana promocja 
IPSC w kraju, w szczególności promocja wśród osób które jeszcze nie rozpoczęły 
przygody ze strzelectwem. W związku z tym w 2022 roku IPSC Polska uczestniczyło w 
międzynarodowych targach Euro Target Show w Poznaniu. Zostanie również zbudowana 
nowa strona internetowa IPSC Polska która będzie służyła za nie tylko źródło informacji 
dla zawodników ale też platforma promocyjna i edukacyjna dla osób początkujących. 

W 2022roku również zostanie rozpoczęte działanie mające na celu promocje 
pneumatycznej odmiany IPSC: Action Air, jako doskonałej i przede wszystkim taniej 
platformy szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

W związku z Mistrzostwami Świata w Tajlandii, nasi najlepsi reprezentanci oraz 
juniorzy z szansami medalowymi otrzymają wsparcie finansowe od IPSC Polska i 
ewentualnie pozyskanych sponsorów. Planowane jest pokrycie wpisowego dla 
zawodników będących Mistrzami Polski w latach ubiegłych, oraz pokrycie wpisowego i 
rozliczenie kosztów do kwoty 3000PLN dla czterech z naszych Juniorów. Mam nadzieje, 
że uda się wypracować w 2022roku model wsparcia finansowego dla reprezentacji 
naszego kraju w IPSC, który pozwoli nam wysyłać w kolejnych latach najlepszych 
zawodników w tym coraz liczniejsza grupę zawodników z szansami medalowymi. Niestety 
dotychczas w związku z brakiem dofinansowania oraz niewielkimi środkami którymi 
dysponowało IPSC Polska takie wsparcie nie było możliwe, w wielu przypadkach nasi 
zawodnicy nie zawsze byli w stanie samodzielnie sfinansować swój start w zawodach 
najwyższej rangi. 
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