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• 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 2020-07-28

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 region@ipaprzemysl.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

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 przewodniczący TAK

Wojciech Skorża sekretarz TAK

Monika Rosicka-Gargol z-ca sekretarza TAK

Alicja Fejdasz skarbnik TAK

Damian Chabko członek prezydium TAK

Robert Janicki 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 przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Sochacki członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Wysocki członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MIĘDZYNARODWE STOWARZYSZENIE POLICJI - SEKCJA 
POLSKA - REGION PRZEMYŚL
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb 
policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz 
angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym 
zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa 
zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie 
współpracy lokalnej i międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem 
odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.
Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności 
poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami.
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania 
pokoju światowego.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w 
Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 r. przez Narody 
Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji 
politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków 
wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami 
ideowymi Stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do 
członkostwa jest jego rodzinny charakter.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Do osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie zmierza w szczególności 
poprzez:
1. Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów 
naukowych, spotkań i seminariów w celu studiowania problemów 
zawodowych, kulturalnych i innych.
2. Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych 
wyjazdów studyjnych.
3. Propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież 
(podróże, wymiana młodzieży, seminaria młodzieżowe).
4. Wymianę i publikację informacji zawodowych z zakresu działalności 
głównie przez wydawanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA.
5. Dążenie do rozwoju kontaktów osobistych z członkami innych sekcji 
narodowych w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.
6. Wzmacnianie wśród służb policyjnych poczucia poszanowania prawa i 
utrzymania porządku.
7. Zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji i Straży Granicznej w 
szczególności poprzez podnoszenie stanu wiedzy o formacjach w 
społeczeństwie oraz poprawę stosunków między społeczeństwem a 
Policją i Strażą Graniczną.
8. Popieranie i ułatwianie wymiany doświadczeń z członkami innych sekcji 
narodowych                   i dążenie w ten sposób do podnoszenia poziomu 
wiedzy zawodowej i ogólnej.
9. Współuczestniczenia w przygotowaniu polskiej i światowej bibliografii 
prac dotyczących problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia.
10. Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, 
sportowej i turystycznej
z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju.
11. Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązywania 
kontaktów oraz wspieranie nauczania języków obcych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7948

120

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji jest największą jednostka terenową Podkarpackiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. Zrzesza 179 członków. Działania statutowe kierowane są zarówno do członków, ich rodzin jak i kolegów z 
pozostałych służb mundurowych jak i społeczności lokalnej.
Region propaguje wśród formacji służb policyjnych, Straży Granicznej oraz organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne, 
edukacyjne, turystyczne. Są to działania głównie w sferze działań pożytku publicznego. Region organizuje, bądź jest 
współorganizatorem turniejów piłkarskich, zawodów wędkarskich, biegów ulicznych i terenowych. 
W 2019 roku zorganizował, współorganizował lub wspierał finansowo i logistycznie 95 spotkań  i eventów  w tym: 65 spotkań w 
ramach profilaktyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 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.
Region był podmiotem wspierającym i współorganizującym:
- działania  edukacyjno-profilaktyczne  KMP   „BĄDŹ WIDOCZNY”,
- Powiatowy Konkurs  BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjum”,
- bieg uliczny „PRZEMYSKA DYCHA”
- bieg charytatywny "TYTAN"
- działania  edukacyjno-profilaktyczne  KMP   „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”,
- festyn dla społeczności lokalnej z okazji 100 lecia  Policji,
- bieg terenowy - 100 lecie Policji
Region umożliwiał członkom branie udziału w imprezach sportowych organizowanych przez struktury IPA oraz inne podmioty 
poprzez dofinansowanie do strojów sportowych, wpisowego oraz dojazdu.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Region organizował i wspierał akcje i eventy 
mające na celu pozyskiwanie środków 
pieniężnych na wsparcie leczenia zarówno 
członków Stowarzyszenia jak i osób spoza. W 
sierpniu zorganizował charytatywny bieg z 
przeszkodami "TYTAN 2019". Jego celem była 
zbiórka pieniędzy na leczenie komórkami 
macierzystymi 8-letniego dziecka - członka IPA. 
Środki zbierano od osób prawnych, banków, 
wpisowego oraz Stowarzyszeń. Łącznie 
przekazano kwotę 20.690,10 zł 
W lipcu przekazano pieniądze na leczenie 10-
letniego dziecka członka Regionu.

94-99-Z 2 107,00 zł

2 porządek i bezpieczeństwo 
publiczne

Region wspólnie Komenda Miejska Policji w 
Przemyślu, Komisariatem Policji w Radymnie 
prowadził działania z zakresu profilaktyki 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
bezpiecznych zachowań  uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. W ramach spotkań 
policjanci rozdawali elementy odblaskowe. 
Przemyski Region był współorganizatorem 
corocznego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół 
podstawowych Przemyśla i powiatu 
przemyskiego.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.

84-24-Z 3 622,35 zł

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Organizacja i współorganizacja imprez 
sportowych i rekreacyjnych, propagowanie 
aktywności sportowej i rekreacyjnej, wspieranie 
finansowe uczestników imprez i zawodów 
sportowych. Region w ramach działalności 
statutowej pożytku publicznego propaguje 
amatorską aktywność sportową, rekreacyjna, 
różne formy aktywnego wypoczynku. W ramach 
zewnętrznych imprez sportowych wprowadza 
kategorię IPA fundując nagrody i puchary. W 
c2019 roku zorganizowani III Mistrzostwa Polski 
Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej 
"TWIERDZA PRZEMYŚL-2019".

93-19-Z 1 593,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 104 766,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 90 433,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 830,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Organizacja i współorganizacja imprez 
sportowych i rekreacyjnych, propagowanie 
aktywności sportowej i rekreacyjnej, 
wspieranie finansowe uczestników imprez i 
zawodów sportowych. Region w ramach 
działalności statutowej pożytku publicznego 
propaguje amatorską aktywność sportową, 
rekreacyjna, różne formy aktywnego 
wypoczynku. W ramach zewnętrznych 
imprez sportowych wprowadza kategorię 
IPA fundując nagrody i puchary. 
Beneficjenci (zawodnicy) dokonywali 
wpisowego - III mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych w Siatkówce Plażowe.

93-19-Z 600,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja i współorganizacja zabaw i 
imprez dla dzieci członków Regionu jak i 
policjantów niezrzeszonych w IPA oraz 
pracowników Policji.  W grudniu Przemyski 
Region zorganizował zabawę mikołajkową 
dla dzieci  do lat 10-ciu. Zabawa połączona 
była z poczęstunkiem dla wszystkich 
uczestników. Beneficjenci  ponoszą 
symboliczne koszty 30 zł - koszt paczki  
mikołajowej. Dzieciom zapewniono zabawę 
w parku zabaw. Główne koszty pokrywane 
są ze środków Regionu w tym składek i 
darowizn oraz z odpisów 1% OPP.

93-21-Z 552,54 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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e) pozostałe przychody 10 502,57 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 80 692,85 zł

2.4. Z innych źródeł 10 502,57 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 537,86 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 474,89 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3 622,35 zł

2 działalność charytatywna - darowizny na wsparcie leczenia ciężko chorych, organizacja 
charytatywnego biegu "TYTAN 2019"

3 003,54 zł

3 prowadzenie działań z zakresu sportu amatorskiego, turystyki i rekreacji (organizacja III 
Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej, charytatywny bieg z przeszkodami 
"TYTAN 2019", finansowanie wpisowego w zawodach i biegach sportowych

1 849,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 322,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 248,45 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

5 248,45 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

16 440,00 zł

38 109,74 zł

26 143,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 53 851,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 110 913,94 zł 8 474,89 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

36 582,29 zł 7 922,35 zł

3 830,00 zł 552,54 zł

0,00 zł

35,80 zł

12 048,33 zł

58 417,52 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

52 804,49 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

30 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

30 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

10 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 9 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

10 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 III Mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych w Siatkówce 
Plażowej "TWIERDZA 
PRZEMYŚL 2019"

promocja amatorskiego sportu; 
integracja służb mundurowych 
poprzez sport

Podkarpacki Urząd Marszałkowski 4 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Faber - przewodniczący
Alicja Fejdasz - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-28

Druk: NIW-CRSO 11


