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Przemyśl, dnia 20 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE
PREZYDIUM PRZEMYSKIEGO REGIONU
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI
Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
ZA 2019 ROK

W dniu 15 lutego 2019 roku Walne Zgromadzenie (udział 23/154 członków)
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 2019 roku.
Wśród działań na płaszczyźnie sportowo-rekreacyjnej głównym celem było
propagowanie sportu i turystyki w tym:
 promowanie sportu amatorskiego i organizacja turniejów,
 promowanie biegów ulicznych,
 promowania bowlingu i organizacja turniejów w tej kategorii,
 promowanie wędkarstwa i organizacja zawodów,
 promowanie turystyki rowerowej i pieszej i organizowanie wycieczek zarówno
samodzielnie jak i innymi podmiotami.
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 i organizowanie dla członków Regionu oraz policjantów i pracowników KMP
Przemyśl,
Wśród działań pożytku publicznego nadal, w szerokim zakresie, znajdowały się
zadania w zakresie: ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom
społecznym, wspierania udziału członków IPA w imprezach sportowych, organizacji imprez
sportowych, pomocy charytatywnej. Zadania te prowadzone były wspólnie ze stroną służbową
Policji i Straży Granicznej oraz innymi formacjami mundurowymi, jednostkami administracji
samorządowej i rządowej.
W kadencji 2016-2019 Prezydium działało w niezmienionym składzie:
Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

Jan Faber
Leszek Lichacz
Alicja Fejdasz
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Członkowie
Prezydium

Wojciech Skorża
Robert Janicki
Jerzy Michael

W dniu 5 października 2019 roku w wyniku wyborów po upływie 3 letniej
statutowej kadencji Regionem kieruje Prezydium w składzie:
Przewodniczący

Jan Faber

Sekretarz

Wojciech Skorża

Z-ca Sekretarza

Monika Rosicka-Gargol

Skarbnik

Alicja Fejdasz

Członkowie
Prezydium

Damian Chabko
Robert Janicki

W dniu 27 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Prezydium w Rejestrze Stowarzyszeń, innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej. Komisja Rewizyjna działa w niezmienionym składzie.
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.
W Regionie przestrzegane są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. W 2018
roku opracowano podstawowe dokumenty tj. Politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję
zarządzania systemem informatycznym zgodną z RODO. Uregulowania zawarte w tych
dokumentach są realizowane przez organy statutowe.
Nie wszystkie postulaty wyrażane przez uczestników Walnego Zebrania jak również
nieobecnych członków Regionu, zostały zrealizowane. Kilka z nich zostało zrealizowanych
częściowo, a część w ogóle nie doszła do skutku: dotyczy to:
 spotkań integracyjnych i sportowych,
 promowanie turystyki rowerowej i pieszej i organizowanie wycieczek,
 rozwoju kontaktów z członkami innych sekcji, policjantów i osób ze służb realizujących
zadania policyjne w celu wzajemnego zrozumienia i pomocy.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Region liczy 161 członków i zwiększył się
o 7 osób . Struktura formacji służbowych Regionu przedstawia się następująco:
 Policja – 113 w tym 39 emerytów,
 Straż Graniczna – 48 w tym 14 emerytów.
W Regionie członkowie reprezentują następujące jednostki:
Policja: KMP Przemyśl- 43 ; KPP Jarosław – 9; KPP Lubaczów-6; KWP Rzeszów – 9; CBŚP – 5;
KWP Kraków – 1; KPP Łańcut – 1; emeryci - 39
Straż Graniczna: Komenda Oddziału BiOSG -3; PSG Korczowa – 9; PSG Medyka – 9 ; PSG
Lubaczów – 6; PSG; PSG Krościenko – 1; PSG Rzeszów Jasionka – 3; PSG Kraków Balice – 1;
PSG Horyniec – 1; pozostali 11 (emeryci). Zakładamy w 2020 roku wzrost stanu osobowego
Regionu o 15-tu nowych członków.
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W 2019 roku 17 osób złożyło deklaracje członkowskie, natomiast 10 kolegów nie
opłaciło składki rezygnując w trakcie roku z przynależności do IPA. W 2019 zwiększyła się o
5- ciu liczba Zasłużonych dla IPA Sekcja Polska i Region ma ich 40.
W 2019 roku Region zorganizował, współorganizował lub wspierał finansowo i
logistycznie 95 spotkań i eventów w tym 78 spotkania w ramach działań profilaktyki
bezpieczeństwa dzieci. Rozdano na nich uczniom ponad 5.500 elementów odblaskowych.
W 35 spotkaniach profilaktycznych uczestniczyli członkowie Regionu. Elementy odblaskowe
przekazywano również na spotkaniach otwartych i to zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Łacznie rozdysponowano ponad 6,5 tys. sztuk odblasków (Region zakupił 4 tysiące natomiast
2 tys. otrzymano od darczyńców – Zasłużonych dla IPA). W działaniach statutowych i pożytku
publicznego łącznie wzięło udział prawie 8 tys. osób w tym 383 członków IPA.
Organizowano imprezy mające na celu pozyskiwanie funduszy na cele charytatywne
(pomoc chorym i doświadczonym losowo). Przekazano darowizny charytatywne w kwocie
21.690,19 zł.
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 zostały członkom drogą
elektroniczną (umieszczone na FTP). Raz w tygodniu - w środę- wyznaczony został dyżur
osób funkcyjnych. Głównie zadanie to realizowałem ja.
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 110 liczby dziennika korespondencyjnego.
Pozakładane zostały teczki tematyczne, w których gromadzone są dokumenty.
W 2019 roku odbywałem systematycznie spotkania z przedstawicielami różnych
instytucji i firm. Na bieżąco utrzymywałem kontakt ze stroną służbową- KMP Przemyśl, KPP
Lubaczów, KPP Jarosław i 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. Monika Rosicka-Gargol, kol. Artur
Ważny, kol. Cezary Cieplak, kol. Piotr Chamera.
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 IPAPLAY korzystająca z oferty. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zarejestrowanych
jest 243 karty SIM. W 2019 roku podpisano 56 umów, aneksów i cesji. Z ofert
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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.
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 2019 roku Przemyski Region wspiera 40 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”. Znaczącą pomoc w pozyskiwaniu środków 1% dla IPA udzielał nam corocznie
Pan Tadeusz Fejdasz.
Środki finansowe i rzeczowe do dyspozycji w 2019 roku wynosiły łącznie:
112.092,11 zł w tym:







przeniesione środki pieniężne z 2018 roku – 7.325,84 zł
Składka członkowska – 16.440 zł
odpłatna działalność OPP (wpisowe siatkówka, mikołajki dla dzieci) – 3.830 zł
nieodpłatna działalność statutowa pożytku – 8322,40 zł (wpłaty 1% podatku);
dotacje publiczne – 5.248,45 zł
darowizny – 59.922,85zł w tym:
 darowizny charytatywne – 20.690,19 zł
 darowizny rzeczowe (opaski odblaskowe, art. spożywcze, banery) – 8.444,56 zł
 darowizny na cele statutowe – 15.074,21 zł
 pozostałe darowizny na działalność pożytku publicznego – 15.713,89 zł
 pozostałe przychody określone statutem – 10.502,57 zł (polary, aukcje allegro,
zrzuta – allegro)
W 2019 roku wydatkowano łącznie 110.913,94 zł i są to koszty:
Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 98.829,81 zł w tym:
 z tytułu składek odprowadzonych do Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA –
9.195 zł;
 realizacji zadań statutowych odpłatnej pożytku publicznego – 3.830 zł
 realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego –
28.107,40 zł
 wydatki na realizację zadań pożytku publicznego z 1% OPP –8.474,89 zł
 realizacji pozostałych zadań statutowych – 47.407,52 zł
6.3 Koszty ogólnego zarządu
Koszty te wyniosły 12.048,33 zł w tym:
 zużycie materiałów i energii – 1.768,28 zł;
 usługi obce – 1.333,57 zł;
 gadżety, upominki, amortyzacja – 7.433,65 zł;
 podatki i opłaty – 742,26 zł
 pozostałe koszty – 770,57 zł

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: 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244
Santander Bank Polska O/Przemyśl

Telefon: 16 6773534
telefon MSWiA: 823 3534
telefony mobilne:
Przewodniczący: 667 666 090
Sekretarz: 791 002 555
Skarbnik: 603 859 154

www.ipaprzemysl.pl

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

5
Przemyski Region inicjował szereg akcji profilaktycznych prowadzonych przy
współpracy z Komendą Miejską Policji w Przemyślu i Bieszczadzkim Oddziałem Straży
Granicznej.
Z zaplanowanych na 2019 rok zadań o charakterze rekreacyjnym i sportowym Region
zorganizował:
 bieg charytatywny „TYTAN”
 III Mistrzostwa Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej „TWIERDZA PRZEMYŚL 2018”,
 Piknik Służb Mundurowych z okazji 100 lecia Polcji

Region był podmiotem wspierającym i współorganizującym:
 działania edukacyjno-profilaktyczne KMP „BĄDŹ WIDOCZNY”,
 Powiatowy Konkurs BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjum”,
 bieg uliczny „PRZEMYSKA DYCHA”
 działania edukacyjno-profilaktyczne KMP „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”,
 Święto Policji,
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 organizowane przez Regiony: Bieszczady Sanok i
Rzeszów KWP.
 biegi uliczne i górskie,
 rajd motocyklowy IPA
Dofinansowanie takie osiągnęło kwotę 2.437 zł

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
1. Mając na względzie okoliczności przedstawione wyżej oraz stan związany z pandemią
koronawirusa postanowiono w planowaniu kalendarza imprez na 2020 rok uwzględnić
decyzje Krajowego Zarządu, Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej i do 30 czerwca
nie planować żadnych wydarzeń.
2. W planowaniu działań 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
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