
Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności Dyrektora Regionalnego IPSC Polska w 2022 roku

W roku 2022 mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie IPSC cieszyło 
się równie wysokim zainteresowaniem co w latach poprzednich. Na liście zawodników 
IPSC Polska – czyli zawodników uprawnionych do startów w zawodach poziomu 2 i 3 
znalazło się do końca 2022 roku 1128 osób. Przeprowadzono również prawie 80 
egzaminów kompetencyjnych. Jak w latach poprzednich aktywność związana z IPSC w 
Polsce była znacznie wyższa niż pokazują dane, ponieważ w odróżnianiu od innych 
krajów, nie jest wymagane u nas bycie na liście zawodników w celu uczestnictwa w 
zawodach najniższego pierwszego poziomu(zawody klubowe).

Najważniejszym wydarzeniem 2022 roku było uczestnictwo naszych zawodników w 
Mistrzostwach Świata w Pistolecie IPSC w Tajlandii, na których odnieśli oni 
bezprecedensowy w historii polskiego IPSC sukces.
-Bartosz Szczęsny zajął 2 miejsce w klasyfikacji generalnej klasy sprzętwoej Classic
-Dawid Chojnowski zajął 1 miejsce w bardzo silnie i licznie obsadzonej kategorii junior w 
klasie sprzętowej Open
-Adrian Samson zajął 3 miejsce w kategorii junior w klasie sprzętowej Open
-Piotr Sienkiewicz zajął 1 miejsce w kategorii junior w klasie sprzętowej Production Optics 
oraz wysokie 7 miejsce w jej klasyfikacji generalnej
Pozostali z naszych zawodników, w szczególności Marcin Tausiewicz i Marcin Wojcieszek 
zajęli wysokie lokaty blisko europejskiej czołówki.

Pierwszy raz w historii polskiego IPSC również nasi zawodnicy – w szczególności 
juniorzy otrzymali bezpośrednie wsparcie finansowe wyjazdu na mistrzostwa, w 
większości zapewnione dzięki uprzejmości sponsorów których udało się pozyskać. 

Nasz sport był prezentowany – w jego odmianie pneumatycznej: Action Air – na 
targach strzeleckich i łowieckich Euro Target Show w Poznaniu. 

W 2022roku udało rozegrać się Mistrzostwa Polski IPSC we wszystkich 
dyscyplinach IPSC z wyjątkiem Action Air, Mini Rifle i PCC, jednak w dwóch ostatnich uda 
się je dzięki zmianie organizatora rozegrać w 2023roku w Rybieńcu.
Na Mistrzostwach Polski rozdano zawodnikom medale od IPSC Polska oraz w klasyfikacji 
generalnej oraz klasyfikacji kobiet również medale od PZSS.

Odbyło się w Polsce ponad 14 zawodów międzynarodowych IPSC poziomu 
trzeciego w których licznie udział wzięli zawodnicy z Polski i zagranicy.
Dało się również zaobserwować wzrost zainteresowania zawodami IPSC na poziomie 
klubowym, kluby licznie organizowały zawody poziomu pierwszego, a niektóre z nich 
nawet dokonały rozbudowy/przebudowy swoich obiektów w celu rozgrywania zawodów 
IPSC.

W klasyfikacji Pucharu Polski w Pistolecie i PCC oraz Strzelbie IPSC rozdano 
statuetki sfinansowane z środków IPSC Polska.

W 2022 rozpoczęte zostały również prace nad nową stroną internetową IPSC 
Polska

W imieniu IPSC Polska oraz PZSS podjąłem próbę zgłoszenia kandydatury Polski 
do organizacji Mistrzostw Świata w Pistolecie IPSC w 2025, jednak ze względów na 
problemy z obiektem zmuszony byłem tę ofertę wycofać. 



Podsumowanie wpływów i wydatków z rachunku IPSC Polska w 2022 roku. 

Stan środków na 31.12.2021 193741,35
Stan środków na 31.12.2022 166418,03

Wpływy PLN
1.Składki od zawodników za 2022r wpłacone w 
2022r

97130

2.Wpłaty za licencje sędziowskie do późniejszego 
przekazania do PZSS

6840

3.Wpisowe za MŚ w Tajlandii i L4:PanAmerican 14601
4.Środki od sponsorów reprezentacji na MŚ w 
Tajlandii

24644,24

5.Zwrot kosztów przygotowania prezentacji 
HWS2025

1230

6.Wpłaty na koszulki NROI 8497,5
7.Opłaty za zawody poz.3 do przekazania w 2023r 
do IPSC

10424,09

Suma 163366,83

Wydatki
1. Opłata do IPSC(za zawody L3 w 2021r oraz 
opłata członkowska i per capita)

40861,81

2. Opłaty/Prowizje 235,19
3. Usługi księgowe 7600
4. Hosting strony IPSC Polska 1196,79
5. Administracja IT 450
6. Koszulki dla sędziów NROI 13072
7. Medale - Mistrzostwa Polski IPSC 2990,13
8. Statuetki – Mistrzostwa Polski 9542,4
9. Statuetki – Puchar Polski 15052,74
10. Koszt wysyłki nagród 0
11. Zwroty składek 360
12. Zwrot wpisowego na MŚ w Tajlandii 17200
13. Opłata za licencje sędziowskie do PZSS 6290
14. Rozliczenie delegacji na Targi ETS oraz koszt 
materiałów na targi

4716,39

15. Drukarka licencji i materiały eksploatacyjne 8304,43
16. Rozliczenie delegacji dyrektora regionalnego 1231
17.Koszt koszulek reprezentacji(projekt, produkcja,
wysyłka)

12714

18. Koszt przygotowania prezentacji HWS2025 1230
19. Wpisowe na MŚ w Tajlandii i L4:Panamerican 35575
20. Dofinansowania dla Juniorów na MŚ w Tajlandii 12000
21. Dofinansowanie do wpisowego na zawody 
pucharu Polski dla Juniorów

462,5

22.Tłumaczenie umowy ze sponsorem 210
Suma 191294,38



Komentarz do podsumowania finansowego:
-Część składek za 2022r zostało wpłaconych przez zawodników w 2021r, natomiast w 
2022r nie pobierano w listopadzie i grudniu składek za 2023r przez co suma przychodów 
jest sztucznie obniżona w porównaniu do lat poprzednich. Przychód ten pojawi się w 
2023r.
-Niektórzy organizatorzy nie dokonali opłaty za zawody poziomu 3 w 2022r – opłaty te 
będą uzupełniane na początku 2023roku.
-Ze względu na opóźnienie w wykonaniu przelewu, 3000PLN dofinansowania dla jednego 
z Juniorów uczestników MŚ zostało przekazane na początku 2023roku.

Podsumowanie kosztów reprezentacji na MŚ w Tajlandii:

Wpisowe dla najlepszych zawodników – 19300 PLN
Rozliczenie kosztów podróży dla juniorów – 15000 PLN
Koszulki reprezentacyjne – 12714 PLN

Koszty pokryte przez sponsorów – 24644,24 PLN
Koszty pokryte z środków IPSC Polska – 22349,76
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Dyrektor Regionalny IPSC Polska


