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Przemyśl, dnia  31 grudnia  2017 roku  

 

 

SPRAWOZDANIE 
PREZYDIUM PRZEMYSKIEGO REGIONU  

MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI  
Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU 

ZA 2017 ROK 
 
 
 

W dniu 24 marca 2017 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 2017 roku w tym między innymi:  

 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, 

 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,  

 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, 
 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  sportu amatorskiego  i organizacja turniejów, 
 promowanie biegów ulicznych, 
 promowanie wędkarstwa i organizacja zawodów, 
 promowanie turystyki rowerowej i pieszej i organizowanie wycieczek zarówno 

samodzielnie jak i innymi podmiotami. 
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Wśród działań na płaszczyźnie szkoleniowej i wymiany doświadczeń zawodowych: 

 promowanie  szkoleń i dokształcania zawodowego,  wymiany funkcjonariuszy w ramach 
Placement Programme, seminarium w Gimborn 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 były wspólnie  ze stroną służbową Policji i Straży Granicznej 

oraz innymi  formacjami mundurowymi, jednostkami administracji samorządowej i rządowej. 

Od wyborów tj od 30 września 2016 roku  Prezydium działa w niezmienionym 
składzie: 

Przewodniczący Jan Faber 

Sekretarz Leszek Lichacz 

Skarbnik Alicja Fejdasz 

Członkowie 
Prezydium 

Wojciech Skorża 

Robert Janicki 

Jerzy Michael 

 
W Regionie funkcjonują i są przestrzegane przepisy dotyczące gospodarki finansowej. 

Uregulowana jest sprawa zastępstw i  reprezentowania  Regionu.  
Każdy kto dysponuje środkami finansowymi, sprzętem, wyposażeniem czy też środkami 

trwałymi podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.  

Od stycznia 2017 roku Region powiększył się o 21 osób  i liczy obecnie  150 
członków zwyczajnych (stan na 31 grudnia 2017).  W 2017 roku 24 osoby złożyły deklaracje 
członkowskie, natomiast 3 kolegów zrezygnowało z przynależności do IPA, 1 zmienił Region 
(DGW)  W 2017 zwiększyła się liczba Zasłużonych dla IPA Sekcja Polska i  Region ma ich 26.  

Struktura formacji służbowych Regionu przedstawia się następująco: 
 Policja – 98 w tym 30 emerytów, 
 Straż Graniczna – 52 w tym 13 emerytów. 

W Regionie członkowie reprezentują następujące jednostki:  
Policja: KMP Przemyśl- 33 ; KPP Jarosław – 15; KPP Lubaczów-11;  KWP Rzeszów – 6; CBŚP – 
3; emeryci – 29. 
Straż Graniczna: Komenda Oddziału BiOSG -4; PSG Korczowa – 14; PSG Medyka – 10 ; PSG 
Lubaczów – 9; PSG; PSG Krościenko – 1; PSG Rzeszów Jasionka – 1; pozostali 13 (emeryci).  
 

W imieniu własnym i Prezydium Regionu składam sprawozdanie z realizacji 
poszczególnych zadań określonych przez zakresy. 

W 2017 roku  Region zorganizował lub był współorganizatorem  99 spotkań  i 
eventów w tym 78 spotkań w ramach działań profilaktyki bezpieczeństwa dzieci.  Rozdano na 
nich uczniom, 3.200 elementów odblaskowych.  W 31 spotkaniach profilaktycznych 
uczestniczyli członkowie Regionu. Elementy odblaskowe przekazywano również na 
spotkaniach otwartych i to zarówno dzieciom jak i dorosłym. Łacznie rozdysponowano ponad 
6 tys. sztuk odblasków (Region zakupił 4 tys. natomiast 2 tys. otrzymano od darczyńców – 
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Zasłużonych dla IPA). W działaniach statutowych i pożytku publicznego  łącznie wzięło udział 
prawie 6,5  tys. osób w tym 672 członków IPA.   

W trakcie bieżącego  kierowania działalnością Regionu oraz realizacji zadań 
związanych w tym zakresie decyzje podejmowane były z zachowaniem procedur Statutowych                                    
i Regulaminowych tj w formie uchwał. Każda osoba funkcyjna miała możliwość kreowania 
wizerunku Regionu, Policji i Straży Granicznej, wdrażania swoich pomysłów służących dobru 
Stowarzyszenia i formacji z których się wywodzimy. Z wykorzystaniem tych możliwości było 
różnie. Posiedzenia Prezydium odbywały się w miarę systematycznie. Większość uchwał 
podejmowana była w trybie § 15 Statutu (w drodze łączności mailowej i telefonicznej). Miały 
one charakter, zarówno porządkowy jak i finansowy.    Protokoły i uchwały Walnego Zebrania  
zostały w statutowym (30 dniowym) terminie przekazane członkom drogą elektroniczną 
(umieszczone na FTP).  Raz w tygodniu -  w środę- wyznaczony został dyżur osób 
funkcyjnych. Głównie zadanie to realizowałem ja przy wsparciu kol. Wojciecha Skorży. 

Prowadzone są  rejestry zgodnie  z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej Podkarpackiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA: dziennik korespondencyjny, dziennik podawczy, rejestr dzienników 
i teczek, rejestr ewidencji pieczęci i stempli.    Wszystkie pisma wchodzące i wychodzące są 
rejestrowane. Rok zakończono numerem  75 liczby dziennika korespondencyjnego. 
Pozakładane zostały  teczki tematyczne, w których gromadzone są dokumenty.  

W 2017 roku  odbywałem systematycznie  spotkania z przedstawicielami różnych 
instytucji i firm. Na bieżąco utrzymywałem kontakt ze  stroną służbową- KMP Przemyśl, KPP 
Lubaczów,  KWP Rzeszów, dbając o promocję idei stowarzyszenia oraz zabezpieczając 
żywotne interesy  Regionu. Większość spotkań przynosiła efekty w postaci różnorodnych 
inicjatyw podejmowanych dla dobra Regionu, Policji, Straży Granicznej oraz społeczności 
lokalnej.   

W tym miejscu pragnę wymienić te osoby  spoza władz regionu , które udzielały 
pomocy  i wspierały nasze działania. Są to: kol. Magdalena Antoniewska, kol. Monika 
Rosicka-Gargol,  kol. Artur Ważny, kol. Cezary Cieplak.  

Aktywnie uczestniczyłem w działaniach Zarządu  i Prezydium Zarządu Podkarpackiej 
Grupy Wojewódzkiej  IPA biorąc udział we wszystkich zebraniach tego gremium. Uczestniczę   
jako członek Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej Zarządu w posiedzeniach tego organu 
statutowego.    

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) korzystająca z oferty. Wg stanu na dzień 31 
grudnia  2017 roku   podpisano 192 umowy. 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 (minimalne koszty 
pokrywane są ze środków finansowych Regionu). Grupę IPA-PLAY obsługuję sam. 
 

Podejmowaliśmy działania na rzecz propagowania wśród policjantów i funkcjonariuszy 
Straży Granicznej idei Naszego Stowarzyszenia.  Należy to nadal czynić poprzez spotkania w 
komórkach organizacyjnych na odprawach służbowych, spotkaniach indywidualnych. 
Powinni to robić wszyscy członkowie, a przede wszystkim Prezydium  i koledzy pełniący 
funkcje kierownicze. Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej reprezentujący Region na 
odprawach służbowych powinni występować w strojach organizacyjnych (marynarki  z 
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emblematem IPA lub koszulki z haftem logo IPA i nazwą Regionu).  Występujący w 
umundurowaniu mogą nosić odznaki IPA zgodnie z przepisami ubiorczymi i powinni to robić. 

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku  Przemyski Region  wspiera 26 osób posiadających Tytuł 
Honorowy „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Dzięki naszym przyjaciołom możemy lepiej                            
i skuteczniej realizować działalność pożytku publicznego oraz rozwijać nasze motto „SERVO 
PER AMIKECO”.  

Co roku opracowuję  kalendarzyki listkowe promujące działalność Regionu w zakresie 
Pożytku Publicznego.   Przeznaczone są  zarówno dla członków Naszego Regionu, policjantów 
i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz  sympatyków Naszego Stowarzyszenia. Znaczącą 
pomoc w pozyskiwaniu środków 1% dla IPA udzielał nam corocznie Pan Tadeusz Fejdasz. 

Środki finansowe i rzeczowe do dyspozycji w 2017 roku wynosiły łącznie: 
111.220,83 zł w tym:  przychód 103.556,76 zł + bilans otwarcia 7.664,07 zł:        

 przeniesione środki pieniężne z 2016 roku – 4.004,82 zł 
  magazyn (wyposażenie boiska do siatkówki) – 3.659,25 zł 
 składka członkowska – 15.435 zł 
 z odpłatnej działalności OPP (wpisowe siatkówka,  festyn, paczki mikołajowe) – 

4.025 zł 
 z działalności statutowej nieodpłatnej OPP  – 8.269,30 zł (wpłaty 1% podatku); 
 1% OPP na konto SP – 0,68 zł 
 darowizny – 73.024,46 zł w tym: 
 darowizny charytatywne – 33.975,68 zł  
 darowizny rzeczowe na cele statutowe (opaski odblaskowe, sprzęt) – 3.792,00 zł 
 darowizny rzeczowe (budowa boisk sportowych – 13.977,50 zł 
 pozostałe darowizny na działalność pożytku publicznego – 21.792,80 zł 

 pozostałe przychody  określone statutem –  2.803,00 zł 
 

W 2017 roku wydatkowano łącznie 104.016,79 zł i są to  koszty: 

Koszty realizacji zadań statutowych  wyniosły 98.674,07 zł w tym:  
 z tytułu składek  do Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA – 8.785 zł; 
 realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 

50.912,39 zł 
     w tym darowizny: 
 dla UM Przemyśla   (na budowę boisk do siatkówki plażowej) -  20.158,25 zł 

 BiOSG osprzęt boiska siatkówki palżowej – 6.733,53 zł 

 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (sprzęt) – 2.541  zł 
 pozostałe koszty realizacji celów  statutowych – 34.754,11 zł w tym: 
 darowizny charytatywne – 19.005 zł 

  realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pożytku publicznego – 4.025 zł; 
 koszty promocji 1% OPP – 197,57zł 
 

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 3.306,14 zł   w tym: 
 zużycie materiałów i energii – 496,25 zł; 
 usługi obce – 598,97 zł; 
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 gadżety, upominki, amortyzacja – 2.063,32 zł; 
 pozostałe koszty   – 147,60zł 

 

Pozostałe przychody i koszty (konta 760 i 761) 

Nie odnotowano przychodów i kosztów operacyjnych  nie związanych 
bezpośrednio z działalnością stowarzyszenia  -  niezawinione niedobory 
inwentaryzacyjne, odpisanie należności nieściągalnych czy przedawnionych). 

Przychody i koszty finansowe  

W 2017 roku nie odnotowano przychodów finansowych. Koszty  finansowe wyniosły 
460,03 zł w tym są koszty opłat pocztowych za przesyłki pocztowe i opłat bankowych za 
przekazy i przelewy 

Przemyski Region inicjował szereg akcji profilaktycznych prowadzonych przy 
współpracy z Komendą Miejską Policji w Przemyślu i Komisariatem Policji w Radymnie oraz 
Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej. Szczegóły przedstawiane są w załącznikach nr 1 
i 2 do sprawozdania.  
 

Z zaplanowanych na 2017 rok zadań o charakterze rekreacyjnym i sportowym Region 
zorganizował:  
 2 kuligi (jeden dla dorosłych i 1 dla dzieci) 
 turniej siatkówki policjantów Podkarpacia, 
 wiosenny piknik rodzinny z okazji Święta Straży Granicznej, 
 I Mistrzostwa Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej Twierdza 2017, 
 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”, 
 III Górski Półmaraton  „POGÓRZANIN” w Dubiecku, 
 Event „DZIEŃ NAUKI – BEZPIECZY OBYWATEL W BEZPIECZNEJ POLSCE”, 
 bieg charytatywny „PRZEZ POLSKĘ DLA SERCA I KRWI”, 
 bieg „POCZTYLIONA” – Lwów-Kraków – Wiedeń, 
 charytatywny maraton rowerowy „MUNDUR NA ROWERZE”, 
 Powiatowy Konkurs BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjum”, 

 bieg uliczny „PRZEMYSKA DYCHA” 
 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: 
 zawody w wędkarstwie spławikowym Jabłonica Ruska, 
 III Górski Półmaraton  „POGÓRZANIN” w Dubiecku, 
 biegi uliczne i górskie. 

 
Poprzez stronę internetową, facebooka i maile zaproszenia do uczestniczenia                                

w  imprezach realizowanych przez inne Regiony, czy też podmioty zewnętrzne kierowaliśmy 
do wszystkich członków Regionu.  

 
Planowanie działań statutowych  
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1. Mając na względzie okoliczności przedstawione wyżej postanowiono w planowaniu 
kalendarza imprez na 2018 rok uwzględnić organizowanie nadal częściowo wspólnych 
działań z Bieszczadzkim Regionem oraz organizacjami Związków Zawodowych Policji i 
Straży Granicznej. 

2. W planowaniu imprez musi się nadal uwzględniać realne przesłanki traktujące o 
zaangażowaniu w ich organizację  osób spoza Prezydium. Tylko wtedy jest sensowne  
planowanie większej ilości takich imprez.  

3. Nadal stosować politykę dofinansowywania uczestnictwa członków Regionu w imprezach, 
w których uczestniczą w ramach działalności statutowej.  Proponuje się dofinansowywać 
(w miarę możliwości) ze  środków 1% OPP również uczestnictwo osób spoza IPA jeżeli 
reprezentują Nasz Region w imprezach otwartych ( z reguły uzupełniają oni brak 
zawodników ze statusem członka IPA). 

4. Zwracać  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.  

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

 
 
 


