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IPA/RP- 108/2016

Przemyśśl, dnia  31 grudnia  2016 roku 

SPRAWOZDANIE
PREZYDIUM PRZEMYSKIEGO REGIONU 

MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI 
Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU

ZA 2016 ROK

W  dniu  4  marca  2016  roku  Walne  Zgromadzenie  uwzględniając   cele  śtatutowe
Międzynarodowego Stowarzyśzenia Policji – Sekcja Polśka, potrzeby oraz realne mozż liwośści  ich
realizacji  nakreśśliło  głoś wne kierunki  rozwoju,  i  wytyczne do pracy Prezydium i  działalnośści
całego Regionu w 2016 roku w tym między innymi: 

 dązżenie  do  rozwoju  kontaktoś w  ośobiśtych  w  Regionie  z  członkami  innych  Regionoś w
i  Grup Wojewoś dzkich,  innych śekcji,  policjantoś w i  ośoś b  ze śłuzżb  realizujących zadania
policyjne w celu wzajemnego zrozumienia i pomocy,

 utrzymywanie śściśłego  kontaktu z  Przewodniczącymi Regionoś w, członkami Prezydium
Grup  Wojewoś dzkich  oraz  Sekcji  Polśkiej  w  celu   wymiana  informacji  i  rozwoju
wśpoś łpracy,

 prowadzenie  wśpoś lnie   ze  śtroną  śłuzżbową  Policji  i  Strazży  Granicznej  działalnośści
profilaktycznej   w  zakreśie  ochrony  porządku  i  bezpieczenś śtwa  publicznego,
przeciwdziałania patologiom śpołecznym,

 propagowaniu  aktywnego  wypoczynku  śwoich  członkoś w,  policjantoś w
i  funkcjonariuśzy  Strazży  Granicznej,   pracownikoś w  tych  formacji   oraz  śympatykoś w.
Odbywacś  śię to będzie głoś wnie poprzez organizowanie imprez  o charakterze otwartym,
jak i z ograniczoną liczbą ucześtnikoś w, 

 dązżenie do pozyśkiwania śympatykoś w IPA wśpierających działalnośścś Regionu,
 pozyśkiwanie  śśrodkoś w  finanśowych  z  roś zżnych  zśroś deł  w  tym  takich  jak:  darowizny,

śubwencje , dotacje, 1% odpiśu podatku na IPA i  inne,
 pośzukiwanie  i  wprowadzanie   do  realizacji   roś zżnych  form  organizacyjnych  w  celu

realizacji zaintereśowanś  oraz ucześtniczenia w preferowanych formach wypoczynku.

Wśśroś d  działanś  na  płaśzczyzśnie  śportowo-rekreacyjnej  głoś wnym  celem  było
propagowanie śportu i turyśtyki w tym:
Ä promowanie  śportu amatorśkiego  i organizacja turniejoś w,
Ä promowanie biegoś w ulicznych,
Ä promowanie wędkarśtwa i organizacja zawodoś w,
Ä promowanie turyśtyki rowerowej i pieśzej i organizowanie wycieczek, 
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Wśśroś d działanś  na płaśzczyzśnie śzkoleniowej i wymiany dośświadczenś  zawodowych:

Ä promowanie   śzkolenś  i  dokśztałcania  zawodowego,   wymiany  funkcjonariuśzy  w  ramach
Placement  Programme,  śeminarium  w  Gimborn  oraz  udzielanie  wśparcia  finanśowego
i organizacyjnego dla ucześtnikoś w śzkolenś ,

Ä promowanie śzkolenś  z zakreśu działalnośści śtowarzyśzenś  (NGO).

Od 30 wrześśnia 2016 roku (po wyborach) Prezydium Regionu pośiadające uprawnienia
zarządzająco-wykonawcze działa w śkładzie:

Przewodniczący Jan Faber
Sekretarz Leśzek Lichacz
Skarbnik Alicja Fejdaśz
Członkowie
Prezydium

Robert Janicki
Jerzy Michael
Wojciech Skorzża

Komisja Rewizyjna działa w składzie:

Przewodniczący Marek Hajduk
Członkowie Maciej Sochacki

Wojciech Wyśocki

W  Regionie  funkcjonują  i  śą  prześtrzegane  przepiśy  dotyczące  gośpodarki  finanśowej.
Uregulowana jeśt śprawa zaśtępśtw i  reprezentowania  Regionu. 

Kazżdy kto dyśponuje śśrodkami finanśowymi,  śprzętem, wypośazżeniem czy tezż  śśrodkami
trwałymi podpiśuje ośświadczenie o odpowiedzialnośści materialnej. 

Po zmianie władz Regionu w uśtawowym terminie zośtały złozżone śtośowne dokumenty
do śądu rejeśtrowego i w dniu 21 grudnia 2016 roku dokonano zmian w KRS.

Szczegoś łowe  śprawozdanie  z  działalnośści  kadencji  przedśtawiłem  na  wrześśniowym
Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczym  Członkoś w  Regionu.  W  tym  śprawozdaniu
ograniczam śię do śzczegoś łowej informacji o działalnośści Prezydium za IV kwartał 2016 roku
oraz ogoś lnych za cały śprawozdawczy rok.

Według śtanu na dzienś  31 grudnia 2016 roku Region liczył 128  członkoś w  i zwiękśzył śię
o 13 ośoś b. Struktura formacji śłuzżbowych Regionu przedśtawia śię naśtępująco:

 Policja – 84 w tym 24 emerytoś w,
 Strazż  Graniczna – 44 w tym 11 emerytoś w.

W Regionie członkowie reprezentują naśtępujące jednośtki: 
Policja: KMP Przemyśśl- 30 ; KPP Jarośław – 14; KPP Lubaczoś w-9;  KWP Rześzoś w – 4; pozośtałe –
3; emeryci – 24.

Straż Graniczna: Komenda Oddziału BiOSG -3;  PSG Korczowa – 10;  PSG Medyka – 10 ;  PSG
Lubaczoś w – 7; PSG Czarna Goś rna – 2; PSG Krośścienko – 1; pozośtali 11 (emeryci). 

W  2016  roku   Region  zorganizował  lub  był  wśpoś łorganizatorem   149  śpotkanś
i eventoś w w tym 137 śpotkanś  w ramach działanś  profilaktyki bezpieczenś śtwa dzieci.  Rozdano
uczniom  ponad  5  tyś.  elementoś w  odblaśkowych  zakupionych  przez  Region  oraz  2  tyś.
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otrzymanych  od  darczynś coś w.  W  30  śpotkaniach  profilaktycznych  ucześtniczyli  członkowie
Regionu.  

W działaniach śtatutowych i pozżytku publicznego  łącznie wzięło udział prawie 7 tyś.
ośoś b w tym 674 członkoś w IPA.  

W czerwcu 2016 roku było organizowane 5 dniowe śeminarium w Gimborn  „Protect the
protectorś - Ochronicś  obronś cośw” – termin 10-14 pazśdziernika 2016 (polśko-angielśko języczne-
tłumaczenie śymultaniczne).  „Kośzt ucześtnika (po dofinanśowaniu z SP-100€ i PGW – 150 €)
wynośił  65  €  (dofinanśowane  przez  Region).  W  śeminarium  wzięła  udział  kol.  Katarzyna
Wrześśniowśka.

W trakcie biezżącego  kierowania działalnośścią Regionu oraz realizacji zadanś  związanych
w  tym  zakreśie  decyzje  podejmowane  były  z  zachowaniem  procedur  Statutowych
i  Regulaminowych  tj  w  formie  uchwał.  Kazżda  ośoba  funkcyjna  miała  mozż liwośścś  kreowania
wizerunku Regionu,  Policji  i  Strazży  Granicznej,  wdrazżania śwoich pomyśłoś w śłuzżących dobru
Stowarzyśzenia i  formacji  z  ktoś rych śię  wywodzimy.  Z wykorzyśtaniem tych mozż liwośści  było
roś zżnie.  Pośiedzenia  Prezydium odbywały  śię  w miarę  śyśtematycznie.  Łącznie  odbyło śię  ich
8 (w tym 4 pośiedzenia w formie łącznośści telefonicznej- brak kworum), na ktoś rych podjęto 44
uchwały.  Miały one charakter, zaroś wno porządkowy jak i finanśowy.  W śumie wytworzonych
zośtało 8 protokołoś w  w tym; 6 z zebranś  Prezydium i 2 z Walnych Zebranś .  Protokoły i uchwały
Walnych Zebranś   zośtały w śtatutowym (30 dniowym) terminie  przekazane członkom drogą
elektroniczną (umieśzczone na FTP).  Raz w tygodniu -  w śśrodę- wyznaczony zośtał dyzżur ośoś b
funkcyjnych. Głoś wnie zadanie to realizowałem ja.

Prowadzone  śą   rejeśtry  zgodnie   z  przepiśami  Inśtrukcji  Kancelaryjnej  Podkarpackiej
Grupy Wojewoś dzkiej IPA: dziennik koreśpondencyjny, dziennik podawczy, rejeśtr dziennikoś w i
teczek,  rejeśtr  ewidencji  pieczęci  i  śtempli.     Wśzyśtkie  piśma  wchodzące  i  wychodzące  śą
rejeśtrowane.  Rok  zakonś czono  numerem   108 liczby  dziennika  koreśpondencyjnego.
Pozakładane zośtały  teczki tematyczne, w ktoś rych gromadzone śą dokumenty. 

W  2016  roku   odbywałem  śyśtematycznie   śpotkania  z  przedśtawicielami  roś zżnych
inśtytucji i  firm. Na biezżąco utrzymywałem kontakt ze  śtroną śłuzżbową- KMP Przemyśśl,  KPP
Lubaczoś w,  KWP Rześzoś w, dbając o promocję idei Stowarzyśzenia oraz zabezpieczając zżywotne
intereśy   Regionu.  Więkśzośścś  śpotkanś  przynośiła  efekty  w  pośtaci  roś zżnorodnych  inicjatyw
podejmowanych  dla  dobra  Regionu,  Policji,  Strazży  Granicznej  oraz  śpołecznośści  Aktywnie
ucześtniczyłem w działaniach Zarządu  i Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewoś dzkiej
IPA biorąc udział we wśzyśtkich zebraniach tego gremium. Ucześtniczę   jako członek Krajowego
Zarządu Sekcji Polśkiej Zarządu w pośiedzeniach tego organu śtatutowego.   

Członkowie Regionu, ich rodziny oraz niezrześzeni funkcjonariuśze i pracownicy Policji i
Strazży Granicznej mają mozż liwośścś śkorzyśtania o oferty  IPA-PLAY.  Jeśt to jedyna grupa IPA-PLAY
(poza Prezydium Krajowego Zarządu) korzyśtająca z  oferty.  Wg stanu na dzień 31 grudnia
2016 roku   podpisano 172 umowy. Z ofert korzyśtają zaroś wno członkowie naśzego Regionu i
ich rodziny jak koledzy z Bieśzczadzkiego Regionu IPA oraz niezrześzeni policjanci, f-śze BiOSG,
pracownicy  tych  formacji  oraz  członkowie  ich  rodzin.  Kośzty  ponośzone  przez  Region   śą
refundowane przez ośoby śpoza Regionu. Członkowie Przemyśkiego Regionu oraz ich rodziny
nie ponośzą zżadnych opłat (minimalne kośzty pokrywane śą ze śśrodkoś w finanśowych Regionu). 

Podejmowaliśśmy  działania  na  rzecz  propagowania  wśśroś d  policjantoś w  i  funkcjonariuśzy
Strazży  Granicznej  idei  Naśzego Stowarzyśzenia.   Nalezży  to nadal  czynicś  poprzez śpotkania w
komoś rkach organizacyjnych na odprawach śłuzżbowych, śpotkaniach indywidualnych. Powinni to
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robicś  wśzyścy  członkowie,  a  przede  wśzyśtkim  Prezydium   i  koledzy  pełniący  funkcje
kierownicze. 

Biezżąca  polityka  informacyjna  i  promocja  działań  Regionu   była  realizowana
kilkukanałowo tj. w formie e-mailowej i papierowej, telefonicznej, poprzez śtronę internetową,
facebooka oraz śerver ftp.

Na dzienś  31 grudnia 2017 roku  Przemyśki Region  wśpiera 17 ośoś b pośiadających Tytuł
Honorowy  „Zaśłuzżony  dla  IPA  Sekcja  Polśka”.  Dzięki  naśzym  przyjaciołom  mozżemy  lepiej  i
śkuteczniej realizowacś  działalnośścś  pozżytku publicznego oraz rozwijacś  naśze motto „SERVO PER
AMIKECO”. 

Co  roku  opracowywane  śą    kalendarzyki  liśtkowe  promujące  działalnośścś  Regionu  w
zakreśie  Pozżytku  Publicznego.    Przeznaczone  śą   zaroś wno  dla  członkoś w  Naśzego  Regionu,
policjantoś w  i  funkcjonariuśzy  Strazży  Granicznej  oraz   śympatykoś w  Naśzego  Stowarzyśzenia.
Znaczącą  pomoc  w  pozyśkiwaniu  śśrodkoś w  1%  dla  IPA  udzielał  nam  corocznie  Pan  Tadeuśz
Fejdaśz - mązż  naśzej kolezżanki Skarbnik.  

Środki finansowe i rzeczowe do dyspozycji w 2016 roku wynosiły łącznie: 63.355,90
zł w tym:  bilanś otwarcia  4.552,89 zł  (śśrodki z 2015) +  przychód 58.803,01 zł   z  czego:
13.360 zł ze śkładek członkowśkich;  20.958,13 zł z darowizn; 14.918,11  zł   z odpiśoś w  1 %
podatku dochodowego dla OPP;  5.373,77 zł odpłatnej działalnośści OPP;  400  zł dotacja z PGW
oraz 3.793 zł z pozośtałych zśroś deł. 

W 2016 roku uzyśkaliśśmy darowiznę w pośtaci mebli biurowych wartośści 1.080 zł Region
dyśponuje namiotem reklamowym  z wypośazżeniem (śtoliki i krześła) łączna wartośścś  2.422 zł,
kompletnym  nowym  wypośazżeniem  meblowym  śiedziby,   banerami,  rollupem  i  flagami
materiałowymi oraz roś zżnego rodzaju gadzżetami promocyjnymi.

  Wszystkie koszty wyniosły 55.651,83  zł  z czego:

 koszty realizacji zadań statutowych – 50.562,20 zł w tym:

Ä odprowadzenie śkładki – 7.510 zł
Ä kośzty Prezydium (Walne Zebrania) – 1.413,33 zł
Ä nieodpłatna działalnośścś OPP – 24.383,24 zł
Ä odpłatna działalnośścś OPP – 5.373,77 zł
Ä -kośzty promocji 1% OPP – 432,84 zł 
Ä pozośtałe kośzty śtatutowe – 11.613,02 zł

 koszty administracyjne – 5.149,49 zł

Ä zuzżycie materiałoś w – 727,15 zł 
Ä uśługi obce (śtrona internetowa) – 484,85 zł
Ä delegacje – 350,10 zł 
Ä gadzżety -  2005,39 zł 
Ä amortyzacja – 1.582 zł 

 koszty finansowe – 220,14 zł 

Przemyśki Region inicjował śzereg akcji profilaktycznych prowadzonych przy wśpoś łpracy z
Komendą Miejśką Policji w Przemyśślu i Komiśariatem Policji w Radymnie oraz Bieśzczadzkim
Oddziałem Strazży Granicznej. 

Z  zaplanowanych  na  2016  rok  zadanś  o  charakterze  rekreacyjnym  i  śportowym  Region
zorganizował: 
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 śpotkanie integracyjne po marcowym Walnym Zebraniu 
 wiośenny piknik rodzinny z okazji SŚwięta Strazży Granicznej,
 VII Turniej Siatkoś wki Plazżowej Słuzżb Mundurowych – Przemyśśl 2016,
 wrześśniowe śpotkanie integracyjne IPA Regionoś w Przemyśkiego i Bieśzczadzkiego,
 zabawa mikołajkowa dla dzieci policjantoś w i pracownikoś w Komendy Miejśkiej Policji w Przemyśślu

oraz funkcjonariuśzy i pracownikoś w Bieśzczadzkiego Oddziału Strazży Granicznej,

Region był  podmiotem wśpierającym i wśpoś łorganizującym:
 działania  edukacyjno-profilaktyczne  KMP   „BĄDŹ WIDOCZNY”,
 działania  edukacyjno-profilaktyczne „JESTEM BEZPIECZNY” oraz  „POMOC PRZEDMEDYCZNA”
 mecz charytatywny śiatkoś wki kobiet KSZO Ośtrowiec-DevelopReś  Rześzoś w
 II Goś rśki Poś łmaraton  „POGOŚ RZANIN” w Dubiecku,
 Powiatowy Konkurś BRD Szkoś ł Podśtawowych i Gimnazjum”,
 działania edukacyjno-profilaktyczne  „BEZPIECZNE WAKACJE”
 bieg uliczny „PRZEMYSKA DYCHA”
 działania  edukacyjno-profilaktyczne  KMP   „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”,

Region umozż liwiał członkom branie udziału w imprezach  śportowych organizowanych przez śtruktury 
IPA i inne podmioty poprzez dofinanśowywanie zakupu śtrojoś w śportowych, wpiśowego , dojazdu:

 zawody w wędkarśtwie śpławikowym Jabłonica Ruśka,
 I Goś rśki Poś łmaraton  „POGOŚ RZANIN” w Dubiecku,
 biegi uliczne i goś rśkie.

Poprzez śtronę internetową, facebooka i maile zaprośzenia do ucześtniczenia w  imprezach
realizowanych przez inne Regiony, czy tezż  podmioty zewnętrzne kierowaliśśmy do wśzyśtkich
członkoś w Regionu. 

Planowanie działań statutowych 

1. Mając  na  względzie  okolicznośści  przedśtawione  wyzżej  pośtanowiono  w  planowaniu
kalendarza  imprez  na  2017  rok  uwzględnicś  organizowanie  nadal  częśściowo  wśpoś lnych
działanś  z Bieśzczadzkim Regionem oraz organizacjami Związkoś w Zawodowych Policjantoś w
oraz Związkoś w Zawodowych Pracownikoś w Policji. 

2. W  planowaniu  imprez  muśi  śię  nadal  uwzględniacś  realne  prześłanki  traktujące
o  zaangazżowaniu  w  ich  organizację   ośoś b  śpoza  Prezydium.  Tylko  wtedy  jeśt  śenśowne
planowanie więkśzej ilośści takich imprez. 

3. Nadal  śtośowacś  politykę dofinanśowywania ucześtnictwa członkoś w Regionu w imprezach,
w ktoś rych ucześtniczą w ramach działalnośści śtatutowej.  Proponuje śię dofinanśowywacś  (w
miarę  mozż liwośści)  ze   śśrodkoś w  1%  OPP  roś wniezż  ucześtnictwo  ośoś b  śpoza  IPA  jezżeli
reprezentują  Naśz  Region  w  imprezach  otwartych  (  z  reguły  uzupełniają  oni  brak
zawodnikoś w ze śtatuśem członka IPA).

4. Zwracacś  śię do wśzyśtkich członkoś w o śkładanie propozycji (jezżeli uznają za śłuśzne) imprez
z  przyjęciem  zaśady  ośobiśtego  zaangazżowania  śię   udzielenie  faktycznej  pomocy
w organizacji takiej imprezy. Nie muśimy przeciezż  działacś  wyłącznie wg kalendarza imprez.
Jeśt  to  dokument  pomocniczy.  Według  mojego  odczucia,  kolezżenś śkie  śpotkania  powinny
wynikacś z potrzeby, a nie z planowania. Co innego wycieczki, rozgrywki śportowe. 

Informacja finanśowa l.dz. IPA/RP-107/2016 z 31 grudnia 2016 roku, dane liczbowe do
śprawozdania  GW  oraz  śprawozdanie  opiśowe  z  realizacji  zadanś  przez  Przemyśki  Region
w 2016roku  śtanowią załączniki do niniejśzego śprawozdania

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