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MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

IPA/RP- 79/2015

Servo Per Amikeco
Służba poprzez przyjaźń

Przemyśl, dnia 31 grudnia 2015 roku

SPRAWOZDANIE
PREZYDIUM PRZEMYSKIEGO REGIONU
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI
Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
ZA 2015 ROK

Przemyski Region International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji) – Sekcja Polska mający siedzibę w Przemyślu ul Bohaterów Getta 1 jest od 22 marca
2007 roku dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym na czas
nieokreślony o statusie „non profit”. Organizacyjnie należy do Podkarpackiej Grupy
Wojewódzkiej IPA wchodzącej w skład Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji (International Police Association). Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa
3 lata.
W dniu 24 lutego 2012 roku Przemyski Region IPA jest zarejestrowany w KRS pod
numerem 0000412332 – postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII
Gospodarczy KRS. Posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON - 180 628 859 oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP- 795-25-10-344.
Od dnia 29 kwietnia 2014 roku Przemyski Region IPA posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego – postanowienie RZ.XIINS-REJ.KRS/004640/14/187 Sądu Rejonowego
w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS.
W dniu 26 lutego 2015 roku Walne Zgromadzenie uwzględniając cele statutowe
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska, potrzeby oraz realne możliwości
ich realizacji nakreśliło główne kierunki rozwoju, i wytyczne do pracy Prezydium
i działalności całego Regionu w 2015 roku w tym między innymi:
 utrzymywanie ścisłego kontaktu Prezydium z wszystkimi członkami, przekazywanie
informacji i mobilizowanie do działalności statutowej,
 utrzymanie i modyfikacja 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,
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 prowadzenie wspólnie ze stroną służbową Policji i Straży Granicznej działalności
profilaktycznej
w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
przeciwdziałania patologiom społecznym,
 propagowaniu
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,
 pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł w tym takich jak: darowizny,
subwencje , dotacje, 1% odpisu podatku na IPA i inne,
 poszukiwanie i wprowadzanie do realizacji różnych form organizacyjnych w celu
realizacji zainteresowań oraz uczestniczenia w preferowanych formach wypoczynku.
Wśród działań na płaszczyźnie sportowo-rekreacyjnej głównym celem było
propagowanie sportu i turystyki w tym:
 promowanie gry w badmintona, siatkówkę i organizacja turniejów,
 tworzenie sekcji -klubów zainteresowań,
 promowanie różnego rodzaju biegów,
 promowanie wędkarstwa i organizacja zawodów,
 promowanie turystyki rowerowej i pieszej i organizowanie wycieczek,
Wśród działań na płaszczyźnie szkoleniowej i wymiany doświadczeń zawodowych:
 promowanie szkoleń i dokształcania zawodowego, wymiany funkcjonariuszy w ramach
Placement Programme, seminarium w Gimborn i innego rodzaju szkoleń oraz udzielanie
wsparcia finansowego i organizacyjnego dla uczestników szkoleń,
 promowanie szkoleń z zakresu działalności stowarzyszeń (NGO).
Wśród działań pożytku publicznego nadal, w szerokim zakresie, znajdowały się
zadania w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania
patologiom społecznym. Zadania te prowadzone będą wspólnie ze stroną służbową Policji i
Straży Granicznej oraz innymi formacjami mundurowymi, jednostkami administracji
samorządowej i rządowej jak również z podmiotami cywilnymi mającymi w swoich celach
statutowych te zadania.
W dniu 26 lutego 2015 roku Walne Zgromadzenie Przemyskiego Regionu IPA przyjęło
preliminarz na 2015 rok ustalając wstępny plan finansowy zawierający wykaz przychodów i
wydatków. Bilans otwarcia wynosił 1.375,11 zł. Założono rezerwę budżetową w kwocie
2.420,76 zł, a osiągnięto 4.552,89 zł. Okres bilansowy zamknął się wynikiem dodatnim –
zysk wynosi 3.189,78 zł.
Na koncie Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji ( stan na 1 stycznia
2015 roku) posiadaliśmy środki finansowe w kwocie 1.370 zł. W 2015 roku na konto
Sekcji Polskiej wpłynęło do naszej dyspozycji 1.185,04 zł. Na konto OPP Przemyskiego
Regionu 8.172,70 zł. Na realizację zadań pożytku publicznego z 1% OPP przeznaczono kwotę
8.310 zł, o 2.913,99 zł więcej niż w 2014 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015
roku Region posiada do dyspozycji środki finansowe w kwocie 2.418,39 zł z tego na koncie
OPP Regionu – 1.232,70 zł.
Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 32.240,19 zł ( w tym
odprowadzenie składki do PGW – 6.585 zł). Na działalność pożytku publicznego
przeznaczono kwotę 17.769,17 zł w tym: 8.310 zł z odpisów 1% podatku OPP, 7.529,19
zł z darowizn celowych, 2.395 zł z odpłatnej działalności pożytku publicznego, oraz 255,02
zł ze środków własnych.
Przemyski Region IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska
37-700 Przemyśl; ul Bohaterów Getta 1
KRS: 0000412332
REGON: 180628859
NIP: 795-25-10-344
KONTO: 47 8642 1155 2015 1506 0396 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Przemyśl

Telefon: 16 6773534
telefon MSWiA: 823 3534
telefony mobilne:
Przewodniczący: 667 666 090
Sekretarz: 508 378 502
Skarbnik: 603 859 154

www.ipaprzemysl.pl

e-mail
region@ipaprzemysl.pl
przewodniczacy@ipaprzemysl.pl

3
Przychód w 2015 roku wyniósł 37.561,43 zł z następujących źródeł:










składki członkowskiej – 11.760 zł
z odpłatnej działalności OPP (wpisowe badminton i paczki mikołajowe) – 2.395 zł
z działalności statutowej nieodpłatnej OPP – 9.542,70 zł (wpłaty 1% podatku);
dofinansowania z Grupy Wojewódzkiej IPA – 400 zł;
darowizny celowe – 3.800,99 zł
darowizny na cele statutowe – 5.500 zł
darowizny rzeczowe na cele statutowe (opaski odblaskowe) – 1.245 zł
darowizna rzeczowa-celowa dzieci z Ukrainy (Izba celna) – 1.200 zł
pozostałe przychody określone statutem – zł 1.717,74 zł
W 2015 roku wydatkowano łącznie 34.371,60 zł i są to koszty:

1) realizacji zadań statutowych – 32.240,19 zł w tym:
a) odprowadzone składki do Sekcji Polskie i Grupy Wojewódzkiej – 6.585 zł
b) paczki mikołajowe –1530 zł
c) zabawa mikołajkowa – 350 zł
d) udział zawody strzeleckie – 347 zł
e) wpisowe biegi uliczne – 505 zł
f) półmaraton Pgogórzanin-Dubiecko- 380 zł (puchary)
g) grillowanie (pożegnanie lata- październik) – 669,60 zł
h) turniej badmintona(Medyka) – 1.297,70 zł ( w tym150 zł wpisowe)
i) turniej siatkówki plażowej – 400 zł (dotacja PGW)
j) zakup Haftres Rzeszów – 553,96 zł (zrefundowane 448 zł)
k) zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 460,75 zł (zrefundowane 184 zł)
l) zakup opasek i zawieszek odblaskowych do realizacji programu prewencyjnego z
zakresu bezpieczeństwa RD – 7.141,91 zł
m) zakup namiotu do działań OPP – 1.930 zł
n) organizacja Turnieju BRD – 500 zł
o) darowizna alko testu ALCOBLU dla KP Radymno – 1.590 zł
p) pikniki rodzinne – 1.340,92
q) organizacja pobytu dzieci z Ukrainy – 3. 590,58 zł
r) kalendarze promocyjne Regionu na 2016 – 2.544,40 zł
s) pozostałe -523,27 zł
2) koszty administracyjne – 1.847,23 zł
3) koszty finansowe – 284,23 zł
Wszystkie decyzje podejmowane były w formie uchwał, które wraz z protokołami
niezwłocznie (do 30 dni) były przesyłane członkom Prezydium, i Komisji Rewizyjnej, którzy
dysponują elektronicznych dokumentów. Każdy członek Regionu ma ciągły dostęp do
wszystkich dokumentów Regionu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej oraz Krajowego
Zarządu Sekcji Polskiej.
Wszystkie pisma wchodzące i wychodzące są rejestrowane. Rok zakończono numerem
79 liczby dziennika korespondencyjnego. Pozakładane zostały teczki tematyczne, w których
gromadzone są dokumenty.
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Realizacja pozostałych zadań statutowych (rozwój współpracy w sferze : zawodowej,
kontaktów osobistych, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej, pomiędzy
członkami IPA, strukturami w kraju i innymi sekcjami narodowymi
W 2015 roku członkowie Regionu uczestniczyli w 57 spotkaniach w tym w 55
organizowanych/współorganizowanych przez IPA. W spotkaniach organizowanych przez
Przemyski Region wzięło udział łącznie 5.276 osób w tym 363 członków IPA.
Z zaplanowanych na 2015 rok zadań o charakterze rekreacyjnym i sportowym Region
zorganizował:
 III Turniej Służb Mundurowych w Badmintonie,
 wiosenny piknik rodzinny z okazji Święta Straży Granicznej,

 VI Turniej Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych – Przemyśl 2015,
 letni wypoczynek dzieci ukraińskich pograniczników z obszarów objętych działaniami
wojennymi,

 piknik rodzinny „Pożegnanie lata”,
 spotkanie integracyjne IPA Regionów Przemyskiego i Bieszczadzkiego,

 zabawa mikołajkowa dla dzieci policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w
Przemyślu oraz funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
Region był podmiotem wspierającym i współorganizującym:
 działania edukacyjno-profilaktyczne KMP „BĄDŹ WIDOCZNY”,
 I Górski Półmaraton „POGÓRZANIN” w Dubiecku,
 Powiatowy Konkurs BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjum”,
 działania edukacyjno-profilaktyczne KMP „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”,
Region umożliwiał członkom branie udziału w imprezach sportowych organizowanych przez
struktury IPA i inne podmioty poprzez dofinansowywanie zakupu strojów sportowych, wpisowego ,
dojazdu:
 IV Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych w strzelaniu z pistoletu i karabinka kalibru
Łupków 2015,
 IV Zawody w wędkarstwie spławikowym Jabłonica Ruska,
 I Górski Półmaraton „POGÓRZANIN” w Dubiecku,
 biegi uliczne i górskie.

Poprzez stronę internetową i maile zaproszenia do uczestniczenia w imprezach
realizowanych przez inne Regiony, czy też podmioty zewnętrzne kierowane były do
wszystkich członków Regionu.
W maju 2015 roku Region przystąpił do partnerstwa stowarzyszeń i samorządu
Przemyśla w celu zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych,
w tym tych posiadających status organizacji pożytku publicznego, działających w sferze zadań
publicznych, samorządu lokalnego oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju,
partnerstwa, działań edukacyjnych, zdrowego stylu życia, turystyki, kultury, sportu i promocji
Miasta Przemyśl.
Członkowie Regionu, ich rodziny oraz niezrzeszeni funkcjonariusze i pracownicy Policji
i Straży Granicznej mają możliwość skorzystania o oferty IPA-PLAY. Jest to jedyna grupa IPAPLAY (poza Prezydium Krajowego Zarządu) korzystająca z oferty. Zabezpieczenie finansowe
umów gwarantuje firma w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na razie tylko ta firma zaoferowała
takie zabezpieczenia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku podpisano 159 umów.
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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. Członkowie Przemyskiego Regionu oraz ich rodziny nie
ponoszą żadnych opłat (koszty pokrywane są ze środków finansowych Regionu).
Bieżąca polityka informacyjna i promocja działań
Regionu
była realizowana
trzykanałowo tj. w formie e-mailowej, papierowej oraz telefonicznej. Od listopada
funkcjonuje facebook ipaprzemyśl.
Prezydium dostrzega ułatwienia i korzyści
z funkcjonowania strony internetowej oraz portali społecznościowych. Stroną administruje
osoba spoza IPA. Zadania te wykonuje bezpłatnie.

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