MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

Servo Per Amikeco
Służyć poprzez przyjaźń

IPA/RP-13/2014

SPRAWOZDANIE
PREZYDIUM
PRZEMYSKIEGO REGIONU
MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI
Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU

ROK 2013

PRZEMYŚL, STYCZEŃ 2014 ROKU

REGION
PRZEMYŚL

1
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

Servo Per Amikeco
Służyć poprzez przyjaźń

IPA/RP- 13/2014

REGION
PRZEMYŚL

Przemyśl, dnia 30 stycznia 2014 roku

SPRAWOZDANIE
PREZYDIUM PRZEMYSKIEGO REGIONU
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI
Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
ZA 2013 ROK

W 6 września 2013 roku Walne Zebrania Członków Przemyskiego Regionu IPA
wybrało po trzyletniej kadencji nowe władze. Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne za
kadencję październik 2010 – sierpień 2013 roku zostało złożone i przyjęte przez Walne
Zgromadzenie.
W dniu 12 marca 2013 roku w trakcie Walnego Zgromadzenie Przemyskiego
Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 16 (szesnastu) z 96 (dziewięćdziesięciu
sześciu) członków Regionu określiło główne kierunki rozwoju Regionu.
Od stycznia 2013 roku Region powiększył się o 10 osób i liczy obecnie 106
członków zwyczajnych.
Z uwagi na to, że szczegółowe informacje dotyczące działalności Prezydium w
okresie od stycznia do września 2013 roku zostały przedstawione w sprawozdania za
kadencje 2010-2010 w aktualnym sprawozdaniu przedstawię realizacją zadań przez nowo
wybrane władze. Od 6 września 2013 roku zgodnie z wolą Zebrania Wyborczego oraz po
ukonstytuowaniu się w prezydium zasiadają:
Lp

Stanowisko

Nazwisko i Imię

1.

Przewodniczący Regionu

Faber Jan

2.

Sekretarz

Lichacz Leszek

3.

Skarbnik

Fejdasz Alicja

4.

Członek Prezydium

Chamera Marek

5.

Członek Prezydium

Gumienny Mariusz

6.

Członek Prezydium

Janicki Robert
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W imieniu własnym i Prezydium Regionu składam sprawozdanie z realizacji
poszczególnych zadań określonych przez zakresy.
Wszystkie wymogi ustawowe i statutowe w zakresie zgłoszeń po wyborach zostały
dopełnione. Opracowano zakresy obowiązków, zgłoszono nowe władze w Krajowym
Rejestrze Sądowym, zgłoszono zmiany władz do Prezydenta Przemyśla.
Udało się odbyć dwa posiedzenia Prezydium i to w niepełnym składzie. Musiano
korzystać z instytucji § 15 Statutu IPA Sekcja Polska (podejmowanie uchwał w drodze
łączności telefonicznej i mailowej).
W 2013 roku zrealizowano następujące zadania statutowe:
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Termin

1.

9 stycznia

2.

23 lutego

3.

4.

styczeńkwiecień

styczeńkwiecień

5.

8 maja

6.

11 maja

7.

8 czerwca

Przedsięwzięcie

Organizatorzy

Zabawa mikołajkowa dla dzieci policjantów i
pracowników Komendy Miejskiej Policji w
Przemyślu oraz funkcjonariuszy i pracowników
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
„I Turniej Służb Mundurowych
Badmintonie”

w

Region Przemyski
KS Jagiellonka Medyka
Wójt Gminy Medyka

Realizacja działań edukacyjnych „LOTOSbezpieczna droga do szkoły” skierowanych do
pierwszoklasistów szkół podstawowych powiatu
przemyskiego.
Rozdano:
- 595 zestawów edukacyjnych z odblaskami
- 211 opasek odblaskowych dla uczniów w
klasach łączonych
Odbyto- 56 spotkań w tym przy współudziale
IPA - 20
Realizacja działań edukacyjnych „BĄDŹ
WIDOCZNY”
Rozdano:
- 1.180 opasek odblaskowych dla uczniów klas
II-VI wiejskich szkół podstawowych
Odbyto 45 spotkań w tym
przy współudziale IPA - 20
Działania prewencyjne w ramach obchodów
„Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowego”
Rozdano:
250 opasek odblaskowych (w tym 200 IPA)
Nagrody rzeczowe
Odbyto- 12 spotkań
III Zawody w wędkarstwie spławikowym IPA i
SEiRP

Zawody w wędkarstwie spławikowogruntowym o Puchar Przewodniczącego
Przemyskiego Regionu IPA
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Region Przemyski
Region Bieszczadzki
przy współudziale
NSZZ FSG Komendy
Oddziału BiOSG
NSZZP przy KMP P-śl

Region Przemyski
Komenda Miejska
Policji w Przemyślu
Grupa LOTOS Spółka
Akcyjna

Region Przemyski
Komenda Miejska
Policji w Przemyślu

Region Przemyski
Komenda Miejska
Policji w Przemyślu
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego

Region Bieszczady
SEiRP Sanok i Brzozów
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Uczestnicy
ZG – sekcja
zagraniczna
95 osób w tym:
39 – dzieci
IPA-22

27 zawodników
IPA - 6

806 dzieci
klas I-II
wiejskich szkół
podstawowych
IPA-20

1.180 uczniów
całe 24 wiejskie
szkoły
podstawowe
IPA-12

250 uczniów
klas IV-VI
IPA-2

IPA-3

15 uczestników
w tym:
IPA -7
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8.

8 czerwca

9.

24
sierpnia

10.

6
września

11.

12.

wrzesieńgrudzień

wrzesieńgrudzień

13.

październi
ka

14.

11
październi
ka

15.

29
listopada

16.

8 grudnia

III Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych w
strzelaniu z pistoletu dużego kalibru

Związku Weteranów i
Rezerwistów Wojska
Polskiego w Sanoku;
KZERSW SEiRP w
Sanoku

IV Turniej Siatkówki Plażowej Służb
Mundurowych – Przemyśl 2013

Region Przemyski
Region Bieszczadzki

Realizacja działań edukacyjnych „LOTOSbezpieczna droga do szkoły” skierowanych do
pierwszoklasistów szkół podstawowych powiatu
przemyskiego.
Rozdano:
- 519 zestawów edukacyjnych z odblaskami
- 221 opasek odblaskowych dla uczniów w
klasach łączonych
Odbyto- 35 spotkań w tym przy współudziale
IPA 21
Realizacja działań edukacyjnych „BĄDŹ
WIDOCZNY”
Rozdano:
- 365 opasek odblaskowych dla uczniów klas IIVI wiejskich szkół podstawowych
Odbyto 12 spotkań (IPA)
Realizacja działań edukacyjnych „BĄDŹ
WIDOCZNY”
Rozdano:
- 200 opasek odblaskowych dla uczniów
wiejskich szkół podstawowych
Odbyto 10 spotkań

33 uczestników
w tym:
10 IPA
zawodnicy-24
w tym IPA - 6
35 uczestników
w tym:
30 IPA

Region Przemyski

Spotkanie integracyjne Regionu

4 osoby
w tym: IPA-3

Region Przemyski
Komenda Miejska
Policji w Przemyślu
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
Grupa LOTOS Spółka
Akcyjna

Region Przemyski
Komenda Miejska
Policji w Przemyślu

740 dzieci
klas I-II
33 wiejskich
szkół
podstawowych
IPA-21
365 uczniów
całe 5 wiejskie
szkoły
podstawowe
IPA-12
200 uczniów
całe 5 wiejskich
szkół
podstawowych
IPA-3

Region Przemyski
KP Oleszyce

Turniej Badmintona o Puchar Komendanta
BiOSG

PSG Medyka

19 uczestników
w tym:
IPA-5

Zabawa Andrzejkowa – Dwór Kresowy Basznia
Dolna

Region Przemyski
NSZZP Lubaczów

40 uczestników
w tym:
IPA-10

Zabawa mikołajkowa dla dzieci policjantów i
pracowników Komendy Miejskiej Policji w
Przemyślu oraz funkcjonariuszy i pracowników
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Region Przemyski
Region Bieszczadzki
przy współudziale
NSZZ FSG Komendy
Oddziału BiOSG
NSZZP przy KMP
Przemyśl

158 osób w tym:
63 – dzieci
IPA-29

1. Dbanie o przestrzeganie statutu stowarzyszenia, obowiązujących regulaminów oraz
realizację uchwał podejmowanych przez organy władzy, zarządzające i wykonawcze
IPA.
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Wszystkie decyzje podejmowane były w formie uchwał, które wraz z protokołami
niezwłocznie (do 30 dni) były przesyłane członkom prezydium, i komisji rewizyjnej.
Członkowie prezydium i komisji rewizyjnej dysponują kompletem elektronicznych
dokumentów.
Prowadzone są dokumenty rejestracyjne zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej
Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA: dziennik korespondencyjny, dziennik podawczy,
rejestr dzienników i teczek, rejestr ewidencji pieczęci i stempli. jest dziennik rejestracji
dokumentów wchodzących i wychodzących. Wszystkie pisma wchodzące i wychodzące są
rejestrowane. Rok zakończono numerem 152 liczby dziennika korespondencyjnego.
Pozakładane zostały teczki tematyczne, w których gromadzone są dokumenty.
Funkcjonują i są przestrzegane przepisy dotyczące gospodarki finansowej. Uregulowana
jest sprawa zastępstw i reprezentowania Regionu.
W 2013 roku członkowie prezydium i komisji rewizyjnej złożyli oświadczenia zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Każdy kto
dysponuje środkami finansowymi, sprzętem, wyposażeniem czy też środkami trwałymi
podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
2. Propagowanie idei stowarzyszenia w środowiskach skupiających osoby wykonujące
zadania o charakterze policyjnym oraz w środkach masowego przekazu.
Spotykałem się
systematycznie
z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji
w Przemyślu oraz kierownikami komórek organizacyjnych. Na spotkaniach tych poruszane
były sprawy współpracy miedzy stroną służbową i Regionem.
Utrzymuję współpracę z Biurem Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR Grupy Lotos S.A.
w sprawie akcji „LOTOS-Bezpieczna droga do szkoły”. Owocuje ona przeprowadzeniem w
szkołach podstawowych powiatu przemyskiego akcji prewencyjnej. We wrześniu Region
otrzymał 800 sztuk kompletów materiałów edukacyjnych i odblasków (koszt 16 tys. złotych).
Przez cały rok wspomagałem kolegów przewodniczących wszystkich Regionów
Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej. Od marca 2012 roku uczestniczę w posiedzeniach
Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej. Utrzymuję przyjacielskie kontakty z prezesami Grup
Wojewódzkich IPA. W pierwszym roku pełnienia funkcji uzyskiwałem od nich pomoc w
kierowaniu Prezydium i Regionem, a teraz ja im pomagam w rozwiązywaniu spraw
organizacyjnych.
Aktywnie uczestniczyłem w działaniach Zarządu i Prezydium Zarządu Podkarpackiej
Grupy Wojewódzkiej IPA biorąc udział we wszystkich zebraniach tego gremium.
Ponadto co najmniej jeden lub dwa razy w miesiącu wyjeżdżałem do siedziby PGW do
Rzeszowa w celu wspierania Prezydium Zarządu w realizacji zadań statutowych tj.
organizowania i prowadzenia pracy z zakresu organizacyjno-członkowskiego. Kosztami
wyjazdów nie obciążałem ani Regionu , ani tez Podkarpackiej Grupy.
Od sierpnia 2012 roku członkowie Regionu, ich rodziny oraz niezrzeszeni
funkcjonariusze i pracownicy Policji i Straży Granicznej mają możliwość skorzystania o oferty
IPA-PLAY. Jest to jedyna grupa IPA-PLAY (poza Prezydium Krajowego Zarządu) korzystajaca
z oferty, Zabezpieczenie finansowe umów gwarantuje firma w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na
razie tylko ta firma zaoferowała takie zabezpieczenia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013
roku podpisano 120 umów. Z ofert korzystają zarówno członkowie naszego Regionu i ich
rodziny jak koledzy z Bieszczadzkiego Regionu IPA oraz niezrzeszeni policjanci, f-sze BiOSG,
pracownicy tych formacji oraz członkowie ich rodzin. Koszty ponoszone przez Region są
refundowane przez osoby spoza Regionu. Członkowie Przemyskiego Regionu oraz ich rodziny
nie ponoszą żadnych opłat (koszty pokrywane są ze środków finansowych Regionu). Od
początku współpracy tj od lipca 2012 roku
koszt poniesionych przez Region opłat
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związanych z ofertą IPA PLAY wyniósł około 200 zł z czego zrefundowano przez osoby
spoza IPA kwotę 180 zł. Od stycznia 2013 roku płacimy tylko za przesyłki umów zwracanych
do Ostrowca Świętokrzyskiego i jest to koszt rzędu 20 zł miesięcznie (wszystko
refundowane).
W 2014 roku celowym jest podjecie działań mających na celu występowanie przez
członków Regionu w strojach identyfikujących członków Stowarzyszenia i Regionu. Jest to
jeden z elementów działań statutowych i jeden z elementów pokazujących, że istnieje i
funkcjonuje takie Stowarzyszenie oraz, że mogą oni zawsze liczyć na naszą otwartość i
koleżeńskość.
3. Systematyczny rozwój IPA poprzez pozyskiwanie coraz większej ilości członków
stowarzyszenia.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Region liczył 106 członków i zwiększył
się o 10 osób. Struktura formacji służbowych Regionu przedstawia się następująco:
 Policja – 66 w tym 19 emerytów,
 Straż Graniczna – 40 w tym 8 emerytów.
W 2014 roku należy nadal podejmować działania na rzecz propagowania wśród
policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej idei Naszego Stowarzyszenia. Należy to
czynić poprzez spotkania w komórkach organizacyjnych na odprawach służbowych,
spotkaniach indywidualnych. Powinni to robić wszyscy członkowie Prezydium i koledzy
pełniący funkcje kierownicze. Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej reprezentujący
Region na odprawach służbowych powinni występować w strojach organizacyjnych
(marynarki z emblematem IPA lub koszulki z haftem logo IPA i nazwą Regionu). Występujący
w umundurowaniu mogą nosić odznaki IPA zgodnie z przepisami ubiorczymi.
4. Zwoływanie posiedzeń Prezydium, Walnych Zebrań, przewodniczenie obradom
Prezydium oraz innym imprezom i zebraniom stowarzyszenia, wyznaczanie
porządku obrad.
W 2013 roku odbyło się 8 posiedzeń Prezydium w tym 3 w pełnym składzie. Z posiedzeń
tych sporządzone były protokoły. Zapoznani z nimi zostali członkowie Prezydium oraz
Komisji Rewizyjnej. Wszyscy w/w poprzez pocztę internetową zapoznawani są najpierw z
projektami uchwał, a następnie z podjętymi uchwałami. Ani razu nie został przekroczony
termin określony w statucie. Na serwerze ftp://ipaprzemysl.pl wszystkie dokumenty są
dostępne dla członków Regionu.
W trakcie obecnej kadencji obecny byłem na wszystkich posiedzeniach Prezydium
Regionu i przewodniczyłem tym spotkaniom. Tak więc nie zatwierdzałem uchwał
podejmowanych przez to gremium. Podjętych zostało 32 uchwały przy współudziale
członków Komisji Rewizyjnej.
5. Bieżąca polityka informacyjna i promocja działań Przemyskiego Regionu , polityka
współdziałania i informacji członków zasłużonych dla IPA (wspierających) oraz
wydawanie im znaczków członkowskich.
Bieżąca polityka informacyjna i promocja działań
Regionu
była realizowana
dwukanałowo tj. w formie e-mailowej i papierowej a od października 2012 roku również
telefonicznie.
Prezydium dostrzega ułatwienia i korzyści z funkcjonowania strony
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internetowej. Stroną administruje osoba spoza IPA i
wspólnie ze mną jest jej
moderatorem. Zadania te wykonuje bezpłatnie.
W 2013 roku do przekazywania bieżących informacji wykorzystywano takie kanały
informacyjne jak:
 osobista lub służbowa internetowa poczta elektroniczna (na 105 członków konto
pocztowe posiada 99),
 stronę internetową www.ipaprzemysl.pl ,
 łączność telefoniczną,
 serwer FTP ( prezydium i komisja rewizyjna od listopada 2011; członkowie Regionu –
od grudnia 2011).
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Przemyski Region wspiera 4 osoby posiadające Tytuł
Honorowy „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” . Tytuły został nadane przez Krajowy Zarząd
Sekcji Polskiej Zarząd na wniosek Prezydium Regionu we wrześniu 2012 roku oraz w czerwcu
2013 roku.
6. Inicjowanie działań mających na celu zwiększanie źródeł dochodu Regionu
Prezydium uchwałą nr 5/2010 z dnia 30 września 2010 roku wyznaczyło dwóch
koordynatorów do prowadzenia kampanii 1% odpisu podatku na rzecz Przemyskiego
Regionu IPA. Są to koledzy: Piotr Chamera i Leszek Lichacz. Co roku opracowane przeze mnie
ulotki przeznaczone zarówno dla członków Naszego Regionu, policjantów i funkcjonariuszy
Straży Granicznej oraz sympatyków Naszego Stowarzyszenia. Uchwała zobowiązuje
członków Prezydium do wspierania kampanii.
Na koncie Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji ( stan na 1 stycznia
2013 roku) posiadaliśmy środki finansowe w kwocie 3.340,52 zł. W 2013 roku wpłynęło
do naszej dyspozycji 4.257,80 zł. Na realizację zadań pożytku publicznego przeznaczono
kwotę 5.181,36 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadamy do dyspozycji
środki finansowe w kwocie 2.416,96 zł.
Region otrzymał dwie darowizny rzeczowo-finansowe (rower wartości 399 zł oraz
książki na nagrody dla dzieci wartości 469,80).
Z PGW otrzymaliśmy dotacje w kwocie 250 zł na zorganizowanie Turnieju Piłki
Siatkowej ( sierpień 2013).
W 2013 roku członkowie Regionu mieli możliwość w okresie wakacji do bezpłatnego
skorzystania z półkolonii dla dzieci organizowanej przez ks. Stanisława Ożoga.
Dysponowaliśmy corocznie 10 miejscami (skorzystało łącznie 5 dzieci w tym 1 dziecko z
rodziny IPA).
Dzieci członków Regionu mają możliwość skorzystania ze świetlicy środowiskowej
„NADZIEJA” przy ul Mickiewicza 30 czynnej od 14-18 w dni nauki szkolnej. Otrzymują
bezpłatnie podwieczorek oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
7. Wyznaczanie osób upoważnionych do reprezentowania przewodniczącego Regionu.
Uchwałami Prezydium nr 7/2010 i 8/2010 z 30 września 2010 roku ustalone zostały
zasady, zakres, rodzaje zastępstw i reprezentowania Przewodniczącego i Przemyskiego
Regionu przez członków Prezydium. Regulacje te zawierają zarówno imienne jak i funkcyjne
przyporządkowanie.
8. Realizacja zadań statutowych działalności pożytku publicznego
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Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 16.436,34 zł. Na działalność
pożytku publicznego przeznaczono kwotę 6.198,93 zł w tym 5.181,36 zł z odpisów 1%
podatku OPP oraz 1.017,57 zł ze środków własnych ( w tym: zakup opasek odblaskowych
dla dzieci szkół wiejskich – 3.105,75 zł; turniej badmintona – 755,60 zł, zabawa mikołajkowa
dla dzieci – 1.000 zł; zawody wędkarskie Korzenica – 320,01 zł. Ze środków własnych
dofinansowano następujące imprezy: Europejski dzień bezpieczeństwa RD – 496,80 zł
(darowizna WORD), turniej badmintona – 270,77 zł, siatkówka plażowa – 250 zł
(dofinansowanie z PGW). Szczegóły podano niżej w rozliczeniu przychodów i wydatków.
W 2013 roku bilans otwarcia wynosił 1304,24 zł ( wartość przeniesiona z 2012 roku).
Do 31 grudnia 2013 roku przychody osiągnęły wartość 19.930,41 zł. Były to przychody
z tytułu: składki członkowskiej – 10.840 zł; inne przychody statutowe – 1.400,25 zł;
darowizny rzeczowe – 868,80 zł; środki finansowe z Sekcji Polskiej na realizacje zadań
publicznych (1% OPP) – 5.181,36 zł.
W 2013 roku wydatkowano łącznie 20.126,46 zł i są to koszty: realizacji zadań
statutowych – 16.436,34 zł (w tym 6.070 zł odprowadzone składki do Sekcji Polskiej i Grupy
Wojewódzkiej); administracyjne – 3.442,73 zł; koszty finansowe – 247,39 zł.
Przemyski Region inicjował szereg akcji profilaktycznych prowadzonych przy
współpracy z Komendą Miejską Policji w Przemyślu i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Przemyślu, Grupą S.A. „LOTOS”.
Były to następujące działania profilaktyczne z zakresu ochrony porządku
i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym ujęte w ramy
Przemyskiego Policyjnego Programu Edukacyjnego:
1. Zakup 2.500 sztuk opasek odblaskowych samozapinających do akcji prewencyjnej „Jestem
widoczny-Bezpieczna droga”.
Panel „ Bądź widoczny na drodze – widoczny lepiej” objęty jest patronatem
Przemyskiego Regionu IPA. Realizowali
zarówno policjanci służby czynnej jak i
emerytowani będący członkami Regionu. Na spotkaniach w szkołach oprócz
nauczania zasad poruszania się na drodze przekazywali uczniom i nauczycielom
najważniejsze informacje o widoczności pieszych i rowerzystów wyposażonych
elementy odblaskowe. W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano akcją objąć
wszystkie z 60 szkół podstawowych (1.700 sztuk opasek). W 2013 roku opaski
przekazano wszystkim uczniom w następujących Szkołach Podstawowych: Kuźmina,
Sufczyna, Babice, Bachów, Łętownia, Nienadowa Górna, Hucisko Nienadowskie.
W maju 2013 roku w ramach działań profilaktycznych „Europejski dzień
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 500 sztuk opasek odblaskowych przekazano
uczniom SP nr 15 w Przemyślu.
2. Kontynuując współpracę z Grupą S.A. „LOTOS” we wrześniu uzyskano 800 sztuk
kompletów materiałów edukacyjnych i odblasków (koszt 16 tys. złotych). Prezydium
koordynuje działania. Zaplanowano spotkania z uczniami klas pierwszych oraz klas
drugich (gdy klasy te są łączone) w miesiącach – styczeń –marzec 2013 roku. Dla uczniów
klas drugich zabezpieczono 200 sztuk opasek odblaskowych.
9. Planowanie działań statutowych
1. Mając na względzie okoliczności przedstawione wyżej postanowiono w planowaniu
kalendarza imprez na 2014 rok uwzględnić organizowanie nadal częściowo wspólnych
działań z Bieszczadzkim Regionem oraz organizacjami Związków Zawodowych
Policjantów oraz Związków Zawodowych Pracowników Policji.
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2. W planowaniu
imprez musi
się
uwzględniać realne przesłanki traktujące
o zaangażowaniu w ich organizację osób spoza Prezydium. Tylko wtedy jest sensowne
planowanie większej ilości takich imprez.
3. W miarę możliwość starać się dofinansowywać uczestnictwo członków Regionu w
imprezach, w których uczestniczą w ramach działalności statutowej.
Proponuję
dofinansowywać ze środków Regionu również uczestnictwo osób spoza IPA jeżeli
reprezentują Nasz Region w imprezach otwartych ( z reguły uzupełniają oni brak
zawodników ze statusem członka IPA).
4. Zwrócić się do wszystkich członków o składanie propozycji (jeżeli uznają za słuszne)
imprez z przyjęciem zasady osobistego zaangażowania się udzielenie faktycznej pomocy
w organizacji takiej imprezy. Nie musimy przecież działać wyłącznie wg kalendarza
imprez. Jest to dokument pomocniczy. Według mojego odczucia, koleżeńskie spotkania
powinny wynikać z potrzeby, a nie z planowania. Co innego wycieczki, rozgrywki
sportowe.
10. Wnioski do głównych kierunków rozwoju Regionu
W 2014 roku Prezydium przyjmuje następujące główne kierunki rozwoju, i wytycznych
do pracy Prezydium następujących postulatów:
 utrzymywanie ścisłego kontaktu Prezydium z wszystkimi członkami, przekazywanie
informacji i mobilizowanie do działalności statutowej,
 utrzymanie i modyfikacja w miarę potrzeby
skutecznych i wydajnych kanałów
informacyjnych,
 dążenie do rozwoju kontaktów osobistych w Regionie z członkami innych Regionów i
Grup Wojewódzkich, innych sekcji, policjantów i osób ze służb realizujących zadania
policyjne w celu wzajemnego zrozumienia i pomocy,
 utrzymywanie ścisłego
kontaktu z
Przewodniczącymi Regionów, członkami
Prezydium Grup Wojewódzkich oraz Sekcji Polskiej w celu wymiana informacji i
rozwoju współpracy,
 zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji i Straży Granicznej poprzez realizację
statutowych zadań i zadań w sferze publicznej określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie,
 dalsze zapewnienie jawności i jedności działań Regionu,
 prowadzenie wspólnie ze stroną służbową Policji i Straży Granicznej działalności
profilaktycznej
w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
przeciwdziałania patologiom społecznym,
 propagowanie
aktywnego
wypoczynku
swoich
członków,
policjantów
i funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników tych formacji oraz sympatyków.
Odbywać się to będzie głównie poprzez organizowanie imprez o charakterze
otwartym, jak i z ograniczoną liczbą uczestników,
 propagowanie szkoleń w IBZ Gimborn, wymiany funkcjonariuszy w ramach
Placement Programme oraz udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego dla
uczestników szkoleń. Aktywne i faktyczne włączenie się Regionu do tych szkoleń.
 dążenie do pozyskiwania sympatyków IPA wspierających działalność Regionu,
 pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł w tym takich jak: darowizny,
subwencje , dotacje, 1% odpisu podatku na IPA i inne,
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 uzyskanie statusu OPP i tym samym szersza realizacja zadań pożytku publicznego
w zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności,
 poszerzenie uczestnictwa
członków Regionu w programie „Sprawne NGO”
realizowanego jako poddziałanie programu Kapitał Ludzki,
 poszukiwanie i wprowadzanie do realizacji różnych form organizacyjnych w celu
realizacji zainteresowań oraz uczestniczenia w preferowanych formach wypoczynku.

Sporz. w 1-nym egz.
Opr. J. Faber
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