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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-05-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. PRZEMYŚL

Powiat M. PRZEMYŚL

Ulica BOHATERÓW GETTA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość PRZEMYŚL Kod pocztowy 37-700 Poczta PRZEMYŚL Nr telefonu 667 666 090

Nr faksu E-mail 
przewodniczacy@ipaprzemys
l.pl

Strona www https://www.ipaprzemysl.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-04-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18062885900000 6. Numer KRS 0000412332

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Faber
Leszek Lichacz

Przewodniczący
Sekretarz

TAK

Alicja Fejdasz
Marek Chamera

Skarbnik
Członek Prezydium

TAK

Robert Janicki
Mariusz Gumienny

Członek Prezydium
Członek Prezydium

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Hajduk Przewodniczacy KR TAK

Leszek Lechowicz Członek KR TAK

Ryszard Zioło Członrk KR NIE

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MIĘDZYNARODWE STOWARZYSZENIE POLICJI - SEKCJA 
POLSKA - REGION PRZEMYŚL

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5276

104

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Sekcja Polska powstał w dniu 22 
marca 2007 roku. Jest jednym z największych Regionów w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej IPA. 
Skupia w swoich szeregach 115 członków.  Od pięciu lat  władze i członkowie Regionu coraz aktywniej 
realizują coraz większe projekty kierowane zarówno do członków stowarzyszenia jak i społeczności 
lokalnych w tym w zakresie poprawy więzów zarówno  formacjami służb mundurowych jak i 
samorządami i organizacji pozarządowych. 
W 2015 roku prowadzono wspólnie z policjantami działania profilaktyczno-edukacyjne wśród dzieci 
wiejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Przekazywano uczniom opaski odblaskowe (ponad 7 tys. opasek oraz innych elementów 
odblaskowych). Propagowane są wśród formacji policyjnych i Straży Granicznej oraz organizowane 
imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne i integracyjne. Organizowane są turnieje badmintona i piłki 
plażowej oraz zawody wędkarskie.  Region wspiera udział członków i policjantów niezrzeszonych w IPA 
w biegach, grach zespołowych oraz innych dyscyplinach sportowych w sporcie amatorskim. Jest 
współorganizatorem konkursów BRD oraz imprez sportowych i integracyjnych służb mundurowych, a 
zwłaszcza Policji i Straży Granicznej. Prowadzi działania w zakresie charytatywnej działalności pożytku 
publicznego. region promuje i organizuje szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimanazjalnych w 
zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.  Rozwijana jest współpraca w sferze zawodowej, 
socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy strukturami stowarzyszenia w województwie 
podkarpackim i w kraju.

Druk: MPiPS 2



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

porządek i bezpieczeństwo publiczne Region wspólnie ze strona 
słuzbową (KMP Przemyśl, 
KMP Jarosław) prodadzi 
działania z zakresu 
profilaktyki bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, 
bezpiecznych zachowań  
dzieci w szkołach 
podstawowych i 
gimnazjalnych  z ternenów 
wiejskich. W ramach tych 
działań prewencyjnych 
wyposaża się uczniów , a 
także  dorosłych w różnego 
rodzaju elementy 
odblaskowe. w 2015 roku 
policjanci  rozdali ponad 7 
tys elementów 
odblaskowych. Spotkania 
odbyły sie w ponad 80 
placówkach szkolnych i 
pozaszkolnych. Członkowie 
Przemyskiego Regionu w 
szkołach na terenie Gminy 
Radymno i Laszki (powiat 
jarosławski) prowadzili 
wspólne z podmiotem 
zewnętrznym szkolenie w 
zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej.
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wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Przemyski Region w ramach 
działalności statutowej 
propaguje, promuje i 
organizuje  różnego rodzaju 
aktywność sportową i 
rekreacyjną oraz różne 
formy aktywnego 
wypoczynku. Organizuje 
turnieje służb 
mundurowych zarówno 
zamkniętych jak i 
otwartych. Od 2015 roku 
rozpoczęto wspieranie 
finansowe członków 
stowarzyszenia jak i 
policjantów i strażników 
granicznych w zakresie 
pokrywania wpisowego na 
biegi  oraz inne dyscypliny 
sportowe. Dotyczy do 
amatorskiego uprawiania 
sportu.  W 2015 roku 
Przemyski Region wspólnie 
z Bieszczadzkim Regionem 
organizował letni 
wypoczynek dzieci z 
Ukrainu z terenów z 
terenów objętych 
działaniami wojennymi. 
Corocznie organizowana 
jest zabawa mikołajkowa 
dla dzieci.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Przemyski Region 
organizuje  imprezy 
sportowo-rekreacyjne oraz 
zawody sportowe.  Region 
w ramach działalności 
statutowej propaguje, 
promuje i organizuje  
różnego rodzaju aktywność 
sportową i rekreacyjną oraz 
różne formy aktywnego 
wypoczynku. Organizuje 
turnieje służb 
mundurowych zaróno 
zamkniętych jak i 
otwartych. W niektórych 
otwartych zawodach 
sportowych pobierane jest 
wpisowe od zawodników z 
całkowitym 
przeznaczeniem za 
zabezpieczenie imprez. Są 
to bardzo niskie kwoty 
mające zachęcać  członków 
stowarzyszenia 
niezrzeszonych policjantów 
i strażników granicznych do  
aktywnego wypoczynku, 
zdrowego stylu życia.

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Od sześciu lat Przemyski 
Region organizuje zabawy 
mikołajkowe dla dzieci - 
członków IPA, policjantów i 
pracowników Policji, 
funkcjonariuszy i 
pracowników Strazy 
Granicznej. Impreza jest 
częściowo odpłatna. 
Rodzice pokrywają koszt 
paczek mikołajowych. 
Pozostałe koszty pokrywa 
Region. Dla tej samej 
kategorii Dzieci i ich 
rodziców organizowane są  
spotkania integracyjne 
zarówno członków 
stowarzyszenia jak i osób 
spoza. Corocznie 
organizowany Wielki Piknik 
Rodzinny połączony z 
poznawaniem specyfiki 
pracy Policji i Straży, 
Granicznej, konkursami, 
pokazem sprzętu, tresury 
psów służbowych,.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 37,561.43 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9,542.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,395.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 25,623.73 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11,745.99 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 9,542.70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,545.46 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

17,769.19 zł

2,395.00 zł

0.00 zł

1,847.23 zł

12,360.23 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

34,371.65 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 34,371.65 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

3,189.78 zł

Druk: MPiPS 6
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

1 Działania profilaktyczne- szkoły - elementy odblaskowe 5,318.86 zł

2 Organizacja i współorganizacja imprez sportowych 1,904.77 zł

3 Spotkania integracyjne, zabawy mikołajkowe dla dzieci 821.83 zł

4 Promocja pozyskiwania odpisów 1% podatku 500.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

115.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

10.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Faber
Alicja Fejdasz Data wypełnienia sprawozdania
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