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SPRAWOZDANIE 
PREZYDIUM ZARZĄDU PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ   

MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI  
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE 

ZA OKRES OD 23 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU 
 
 
 

Od 23 kwietnia 2016 roku  po wyborach Prezydium Zarządu działało w zmienionym 
powiększonym składzie osobowym i funkcyjnym.  

W dniu 23 kwietnia 2016 roku Zebranie Delegatów uchwała nr 11/2016 wyznaczyło  
kierunki działania Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  w  kadencji 2016 – 2019.  

Zarząd Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  IPA swoje działania skupiać miał na: 

 zapewnienie jawności i jedności działań Grupy, 

 utrzymywanie ścisłego kontaktu Prezydium  z wszystkimi Regionami, przekazywanie 
informacji i mobilizowanie do działalności statutowej, pożytku publicznego oraz  udzielanie 
pomocy merytorycznej,  

 uczestniczenie członków Prezydium Zarządu w każdym Walnym Zgromadzeniu członków 
Regionu (Regiony mają obowiązek informować Prezydium PGW o terminach Walnych 
Zgromadzeń), 

 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, 

 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,  

 zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji i Straży Granicznej poprzez realizację 
statutowych zadań i zadań w sferze publicznej określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, 

 prowadzenie wspólnie  ze stroną służbową Policji i Straży Granicznej działalności 
profilaktycznej  w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
przeciwdziałania patologiom społecznym, 
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 propagowanie  szkoleń w IBZ Gimborn,  wymiany funkcjonariuszy w ramach Placement 
Programme oraz udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego dla uczestników 
szkoleń, 

 dążenie do pozyskiwania sympatyków IPA wspierających działalność Regionów                                     
i Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej, 

 wprowadzenie zasady  kierowania podziękowań dla osób wspierających działalność 
Stowarzyszenia  - formy określi Prezydium Zarządu i Prezydia Regionów, 

 pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł w tym takich jak: darowizny, 
subwencje , dotacje, 1% odpisu podatku na IPA , granty, dotacje i  inne, 

 szersza i dokładniejsza weryfikacja wydatków pochodzących z odpisu 1% podatku dla IPA 
oraz darowizn na cele OPP i statutowe, 

 szersza realizacja zadań  pożytku publicznego oraz pozyskiwania środków finansowych                        
z 1% na OPP, 

 

Ponadto Zarząd na posiedzeniach:  15 czerwca, 27 września  wyznaczał szczegółowe 
zadania dla Prezydium oraz Regionów.  

Nie wszystkie  zadania wynikające z głównych kierunków działania oraz  nie wszystkie 
zadania stawiane przez Zarząd zostały przez Prezydium i Regiony zostały zrealizowane. Nie została 
przygotowana w styczniu dokumentacja finansowa do rozliczenia (Regiony nie przesłały w 
wymaganym terminie dokumentów), nie zorganizowano spotkania z Zasłużonymi 
rekomendowanymi przez Prezydium Zarządu PGW.  

Wykaz niezrealizowanych szczegółowych zadań i obowiązków statutowych   i ustawowych 
przedstawiony został w załączniku nr 1  pn. „Realizacja spraw w Regionach. Braki dokumentów”. 

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

 
1. Sprawy organizacyjno-administracyjno-prawne 

Realizacja obowiązków ustawowo-statutowych po Zebraniu Wyborczym. 

Po kwietniowych wyborach Prezydium ukonstytuowało się (uchwała nr 11/2016 z 29 
kwietnia 2016 roku). 

Uchwałami Prezydium nr 13/2016 z 15 czerwca 2016 roku ustalone zostały zasady, 
zakres, rodzaje zastępstw i reprezentowania Prezesa i Podkarpackiej Grupy przez członków 
Prezydium.  Regulacje te zawierają  zarówno imienne jak i funkcyjne przyporządkowanie. 

Uzyskano od wszystkich osób funkcyjnych organów zarządzających oświadczenia o 
odpowiedzialności materialnej.  

16 maja 2016 roku został złożony do Sadu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o wpis do 
KRS zmian po wyborach. Po powstaniu Regionu Lesko zgłoszono ten fakt do KRS. Wpis został 
dokonany w dniu 21 grudnia 2016 roku.  

W 2016 roku ostatecznie uregulowano obszar działalności statutowej i pożytku 
publicznego w zakresie przyjmowania i odbioru darowizn rzeczowych. Uchwałą nt 26/2016 z Dia 
26 września wprowadzono Regulamin przyjmowania i odbioru darowizn rzeczowych. Odrębną 
kwestią jest jego przestrzeganie i kontrola przez Komisje Rewizyjne. 
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W skład Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku 
wchodzi 13 Regionów  w tym 5 z osobowością prawną. Grupa liczyła 1084 pełnoprawnych 
członków (1058 opłacona składka – oraz 26 brak składki za 2016).  W 2017 roku 5 osób 
uregulowało zaległą składkę członkowską za 2016 rok zwiększając tym stan do 1063 osób.  Grupa 
zwiększyła tym samym stan osobowy o 73 członków (w 2015 roku było 990 członków). 

Dokumentacja archiwalna finansowa Grupy  przechowywana jest w siedzibie firmy 
prowadza cek księgowość, natomiast bieżąca w pomieszczeniach służbowych  skarbnika i Zastępcy 
Sekretarza.  

Dokumentacja ewidencyjna członków przechowywana jest  w pomieszczeniu służbowym  
u Zastępcy Sekretarza, natomiast i zasłużonych dla IPA  u Prezesa  (siedziba Przemyskiego Regionu 
IPA). Pozostała dokumentacja przechowywana jest przez  Prezes w biurze KMP w Przemyślu.  

Prezydium  (od czerwca 2016 roku) dysponuje  jednym telefonem komórkowym 
użytkowanym przez Z-cę Sekretarza). Koszt abonamentu wyniósł 523,54 zł. 

Stroną internetową www.ipapodkarpacie.pl administruje  (członek Przemyskiego Regionu 
IPA) i terminowo umieszcza na stronie materiały (o ile ktoś je mu przekaże). Jedynie Regiony: 
Przemyski i Przeworski przekazują bez ponaglenia materiały. Do reszty Regionów  wydzwaniam i 
proszę o ich nadsyłanie. Na stronie internetowej zainstalowany jest ebook „Wiadomości IPA Sekcji 
Polskiej” i kwartalnik stał się ogólnodostępny.   

Z dniem 9 listopada 2016 roku Region Przeworsk uzyskał osobowość (KRS-0000645997) i 
jest piątym Regionem posiadającym osobowość prawną.  Zostały wdrożone wszystkie mechanizmy 
umożliwiające Regionom bez osobowości prawnej funkcjonowanie zgodnie z regulacjami 
ustawowymi i statutowymi. Wszystkie Regiony posiadają rachunki bankowe (w 2016 roku 
rachunek bankowy założył Region Rzeszów KWP oraz nowopowstały Region Lesko). Każdy 
Region bez osobowości prawnej dysponuje pełnomocnictwem  do   dokonywania   w imieniu 
Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej czynności prawnych nieprzekraczających tzw. zwykłego 
zarządu, tj: czyli wszystkich czynności prawnych związanych z reprezentowaniem jednostki 
terenowej,  gospodarowaniem i administrowaniem częścią lub całością swojego majątku tj.  

- samodzielnego zdobywania środków na działalność statutową,  
- gospodarowania i administrowania majątkiem powierzonym przez Grupę Wojewódzką  

bez możliwości jego obciążania i zbywania. 
 

Sprawa zwiększenia nadzoru nad wykorzystywaniem środków z odpisów 
podatkowych 1% dla OPP.   

Niestety sprawa wydatkowania tych środków nie została należycie potraktowana przez 
Regiony. Nie można dopuszczać do wykorzystywania tych środków wyłącznie na rzecz członków 
stowarzyszenia (zakaz ustawowy i statutowy).   Szczegółowe zasady przeznaczania tych środków 
określają przepisy ustawowe. Prezydium przekazywało pisemne o zasadach wykorzystywania 
środków 1% OPP. Tryb ubiegania się o uzyskanie zgody na wydatkowanie środków finansowych, 
sprawowanie nadzoru, i zasady rozliczania określone w uchwale Prezydium Zarządu nr 15/2016 z 
15 czerwca 2016 roku.   

Należy rygorystycznie przestrzegać   zasady przesyłania koordynatorowi oprócz 
skanu faktury również skan sprawozdania z realizacji zadania. Dokumenty te powinny być 
przekazane koordynatorowi przed przesłaniem do Skarbnika Sekcji Polskiej. Powinna być 
wymagana jego akceptacja poprawności wydatku. 
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2. Dbanie o przestrzeganie statutu stowarzyszenia, obowiązujących regulaminów oraz 
realizację uchwał podejmowanych przez organy władzy, zarządzające i wykonawcze IPA. 

 

W 2016 roku  od wyborów odbyły się 2 posiedzenia Zarządu  na których podjęto 13 uchwał. 
Prezydium zebrało się na  2 posiedzenia (zwyczajne)  i 5 posiedzeń  na zasadzie § 15 ust. 5 Statutu, 
na których podjęto 12 uchwał.  Protokoły i uchwały zostały w statutowym (30 dniowym) terminie 
przekazane członkom drogą elektroniczną (umieszczone na FTP). Członkowie prezydium, zarządu  
i komisji rewizyjnej z protokółami i projektami uchwał byli zapoznawani na bieżąco, aby mieli 
możliwość dokładnego przygotowania się merytorycznie dyskusji przy podejmowaniu decyzji.   

Wszystkie decyzje  podejmowane były w formie uchwał. Były one  przesyłane członkom 
prezydium, i komisji rewizyjnej. Członkowie prezydium i komisji rewizyjnej dysponują możliwością 
dostępu do  elektronicznych dokumentów.   

Prowadzone są dokumenty rejestracyjne 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  151  liczby dziennika 
korespondencyjnego. Pozakładane zostały  teczki tematyczne, w których gromadzone są 
dokumenty. Prezydium dysponuje dyskiem zewnętrznym do komputera i wszystkie dokumenty 
przesyłane w formie elektronicznej są na nim przechowywane. Ponadto wszystkie wytworzone 
dokumenty przez Prezydium Zarządu są na nim archiwizowane w formie elektronicznej. 
Dodatkowo regulaminy, uchwały, protokoły z zebrań są przechowywane na serwerze 
ftp//ipapodkarpacie.pl. 

W Grupie funkcjonują i są przestrzegane przepisy dotyczące gospodarki finansowej (dotyczy 
to Prezydium Zarządu PGW). Sprzęt i wyposażenie użytkowane jest przez członków Prezydium na 
podstawie protokołów przekazania.  

Nadal istnieją trudności z wyegzekwowaniem od Regionów wymaganej dokumentacji. 
Pomimo obowiązywania uchwał  Zebrania Delegatów, Zarządu oraz Prezydium większość 
Regionów wywiązuje się z obowiązków wyrywkowo. Na każdym posiedzeniu Zarządu sprawy te są 
poruszane. Ponadto   systematycznie przypominam o konieczności ich załatwienia.  

 
3. Systematyczny rozwój IPA poprzez pozyskiwanie coraz większej ilości członków 

stowarzyszenia. 

Według stanu na dzień 14 października  2016 roku Podkarpacka Grupa Wojewódzka w 
liczyła 1010 pełnoprawnych  członków (tylu uregulowało składkę członkowską za 2016 rok). Nie 
uregulowaną opłatę za składkę członkowską za 2016 rok posiadało  71 osób. Członkowie ci nie 
opłacili składki i nie złożyli rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.  Z większością z nich    
kontaktowałem się  telefonicznie informując o możliwości uregulowania zaległej składki (zgodnie z 
§ 9 ust 1 Regulaminu Działania Sekcji Polskiej).  Z grupy tej 48 osób uregulowało zaległe składki. 
Do 8 emerytów  nie dotarto z  braku danych kontaktowych. Osoby funkcyjne większości Regionów 
nie przejawiają zainteresowania w sprawie egzekwowania  terminowego opłacania składki 
członkowskiej jak również egzekwowania składania oświadczeń o rezygnacji ze Stowarzyszenia.  
Wyjątek stanowią Regiony: Jasło, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce i Tarnobrzeg. 

W 2016 roku członkostwo utraciło 55 osób ( o 54 mniej niż w 2015 ) w tym: opłacona 
składka za 2016 rok – 22 osób; rezygnacja – 28 osoby; śmierć – 2 osoby; skazanie za przestępstwo 
– 1 osoba; przeniesienie do innej GW – 1 osoba, nieprawna przynależność – 1 osoba. 

Grupa (według opłaconej składki za 2016 rok) liczy 1063 pełnoprawnych członków.  

mailto:ipapodkarpacie@gmail.com
mailto:podkarpacka.gw@ipapolska.pl
mailto:podkarpackagw@ipapodkarpacie.pl


5 
 

   
 

 

Podkarpacka Grupa Wojewódzka  IPA 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska  
35-036 Rzeszów ul Dąbrowskiego 30 
KRS: 0000482731 
REGON: 690728566 
NIP: 813-317-68-77 
KONTO: 74 8642 1126  2012 1140 8918 0001 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w  Sanoku  O/Rzeszów 

telefony mobilne 

Prezes: 667 666 090 
Sekretarz: 502 322 836 
Z-ca Sekretarza: 667 990 175 
Skarbnik: 668 816 272  
 

adres do korespondencji 
37-700 Przemyśl ul Boh. Getta 1 

www.ipapodkarpacie.pl 

e-mail 

ipapodkarpacie@gmail.com 
 

podkarpacka.gw@ipapolska.pl 
 

podkarpackagw@ipapodkarpacie.pl 
 

 

Struktura formacji służbowych Grupy przedstawia się następująco: 

 Policja – 829  w tym 353 emerytów; 
 Straż Graniczna – 234 w tym 43 emerytów  

W 2017 roku nadal należy podejmować działania na rzecz propagowania wśród policjantów                      
i funkcjonariuszy Straży Granicznej idei Naszego Stowarzyszenia.  Należy to czynić poprzez 
spotkania w komórkach organizacyjnych na odprawach służbowych, spotkaniach indywidualnych. 
Powinni to robić wszyscy członkowie Prezydium Regionów i koledzy pełniący funkcje kierownicze. 
Osoby funkcyjne Prezydium i Komisji Rewizyjnej reprezentujący Grupę lub Region na odprawach 
służbowych, spotkaniach powinni występować w strojach organizacyjnych (marynarki  z 
emblematem IPA lub koszulki z haftem logo IPA).  Występujący w umundurowaniu mogą i powinni 
nosić odznaki IPA zgodnie z przepisami ubiorczymi.  

Regiony powinny mieć aktualne dane teleadresowe swoich członków i rygorystycznie 
przestrzegać systematycznego przekazywania informacji o działaniach (spotkaniach, imprezach) 
organizowanych przez Region oraz Grupę Wojewódzką. 

 

4. Zwoływanie  posiedzeń Prezydium,  posiedzeń Zarządu i   przewodniczenie tym obradom  
oraz innym imprezom i zebraniom stowarzyszenia, wyznaczanie porządku obrad. 

W trakcie realizacji zadań związanych z tym punktem stwierdzam, że w 2016 roku odbyło  się 
2  posiedzenia prezydium w niepełnym składzie osobowym. Z posiedzeń tych sporządzone były 
protokoły. Ponadto prezydium obyło 5 posiedzeń  na zasadzie § 15 ust. 5 Statutu i podejmowało 
uchwały dot. bieżącej realizacji zadań statutowych. Z uchwałami zapoznani zostali  członkowie 
Prezydium, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnych, sekretarze i skarbnicy Regionów. Wszyscy 
w/w  oraz pozostali członkowie Prezydium Regionów poprzez pocztę internetową mogą 
zapoznawać się z wszystkimi dokumentami wytworzonymi przez Prezydium Zarządu. 

Obrady Prezydium i Zarządu  były protokołowane przez Sekretarza. Porządek obrad oraz 
projekty  uchwał były wcześniej przesłane pocztą elektroniczną. Wcześniej uzgadnialiśmy 
telefonicznie lub mailowo szczegóły działań.   

 
5. Zatwierdzanie uchwał Prezydium Zarządu i uczestniczenie  w posiedzeniach  

W 2016  roku przewodniczyłem wszystkim posiedzeniom Prezydium wiec nie zachodziła 
konieczność zatwierdzania uchwał. Nie były podejmowane uchwały Prezydium wymagające 
zatwierdzenia przez Zarząd.   

Frekwencja na posiedzeniach Prezydium i Zarządu była bardzo różna.  Dane te są zawarte                       
w protokołach i uchwałach więc nie będą przedmiotem niniejszego sprawozdania.  

 
6. Bieżąca polityka informacyjna i promocja działań Grupy i Regionów, polityka 

współdziałania i informacji  członków zasłużonych dla IPA   (wspierających) 

Bieżąca polityka informacyjna i promocja działań  Grupy i Regionów  była realizowana                       
trzykanałowo tj.  w formie e-mailowej telefonicznej i papierowej.   Prezydium dostrzega ułatwienia 
i korzyści z funkcjonowania strony internetowej. Stroną administruje członek Przemyskiego 
regionu IPA i  wspólnie z sekretarzem PGW jest jej moderatorem.   Zadania te wykonuje bezpłatnie.  

Regiony (za wyjątkiem: Bieszczadzkiego i Przemyskiego - mają własne strony internetowe ) 
nie wykorzystują możliwości informatycznych.  
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Bardzo istotną rolę w komunikacji oraz przekazywaniu informacji o działaniach 
stowarzyszenia odgrywają portale społecznościowe. Wykorzystuję je Regiony: Bieszczadzki, 
Mielecki, Przemyski, Rzeszów KMP. 

Istnieje możliwość wykorzystania komercyjnej poczty internetowej na serwerze hostingowym 
w domenie ipapodpkarpacie.pl. Jednak korzysta z tej możliwości tylko 5 osób funkcyjnych  całej 
PGW. 

W 2016 roku do przekazywania bieżących informacji wykorzystywano takie kanały 
informacyjne jak:  
 osobista lub służbowa internetowa poczta elektroniczna  
 stronę internetową www.ipapodkarpacie.pl  
 łączność telefoniczną, 
 serwer FTP ipapodkarpacie.pl  

Na dzień 31 grudnia  2016 roku  143  osoby posiadało Tytuł Honorowy „Zasłużony dla IPA 
Sekcja Polska”.. Współpraca struktur z Zasłużonymi pozostawia dużo do życzenia i nadal wymaga 
szczegółowej weryfikacji.  

Szczegółowe zestawienie liczbowe  zasłużonych dla IPA w porównaniu do ilości członków 
zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. 

 
7. Inicjowanie działań mających na celu zwiększanie źródeł  dochodu  

Od 2016 roku zdecydowana większość Regionów (84%) zasila swoje budżety  dodatkowymi 
składkami. Na 13 Regionów tylko 2 nie wyznaczyło dodatkowej składki na własne potrzeby. Są to 
Regiony: Krosno i Rzeszów KMP. Region Bieszczady Sanok  zwiększyła składkę dodatkową z 5 zł do 
10 zł. Natomiast zmniejszyły składkę Regiony: Ropczyce (do 5 zł)  i Rzeszów KWP (do 15 zł). 

Szczegóły dotyczące wysokości składek dodatkowych przedstawia załącznik nr 4.  

W większości Regionów nie uległy znacznej poprawie działania mające na celu zwiększenie 
źródeł przychodu, ani też nie zmieniła się ich struktura. Przeważa składka dodatkowa. W kilku 
Regionach  obserwuje się znaczny wzrost pozyskiwania dotacji, darowizn finansowych i 
rzeczowych (Bieszczadzki, Jasło, Mielec, Przemyśl,),  oraz zawiązywanie partnerstwa do 
prowadzenia działań  pożytku publicznego (przykładem  Mielec i Przemyśl). 

Szczegóły dotyczące przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2.  

Prezydium Zarządu PGW nie pozyskało żadnych przychodów z innych źródeł niż składka 
dodatkowa. 

W 2016 roku w  realizacja planu  finansowego przebiegała zgodnie z preliminarzem.                    
W pozycjach budżetowych nie  przekroczono  planowanych  wydatków.             

 Z tytułu wpływów odpisu 1% podatku dla IPA na koncie Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji –Sekcja Polska ( stan na 1 stycznia 2016 roku) posiadaliśmy  środki finansowe  w kwocie 
14.650,53 zł.  W 2016  roku nasze konto 1%  odpisu podatku  zwiększyło się o kwotę 14.960,70 zł.  
Na realizację zadań pożytku publicznego przeznaczono kwotę 13.589,86 zł.    Według stanu na 
dzień 31 grudnia 2016 roku posiadaliśmy do dyspozycji środki finansowe w kwocie  14.650,53zł.    

Rozliczenie finansowe Grupy bez Regionów za 2016 rok. 

W 2016 roku bilans otwarcia wynosił 33.867,02 zł (kasa-1.984,52 zł; konto bankowe – 
31.882,50 zł). 31.467,19 zł ( wartość przeniesiona z 2015 roku). Bilans zamknięcia wyniósł 
29.209,09 zł (kasa-1.629,26 zł; kasa pomocnicza (I.Drozdowska – 2.994 zł);konto bankowe – 
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24.585,83 zł). W całym 2016 roku przychody osiągnęły wartość 65.759 zł  (61.600 zł składka 
członkowska).    Wydatkowano łącznie 70.871,83 zł i są to  koszty: odprowadzenie składki do SP – 
44.620 zł;  realizacja zadań statutowych – 5.518,50 zł; administracyjne – 9.047,41  zł; koszty 
finansowe – 258,50 zł ; podatki i opłaty – 333,70 zł Szczegóły przedstawione zostały w informacji 
o przychodach i wydatkach – załącznik nr 3.  

Rozliczenie finansowe Grupy z  Regionami bez osobowości prawnej za 2016 rok. 

W 2016 roku bilans otwarcia wynosił 46.802,03 zł ( wartość przeniesiona z 2015 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 45.154,38 zł.  W całym 2016 roku przychody osiągnęły wartość 
149.090,18 zł  (w tym 44.620 składka członkowska do SP).    Wydatkowano łącznie 150.737,83 zł 
i są to  koszty: odprowadzenie składki do SP – 44.620 zł;  realizacja zadań statutowych – 
84.734,22 zł; administracyjne – 20.574,92  zł; koszty finansowe – 474,97 zł ; podatki i opłaty – 
333,70 zł Szczegóły przedstawione zostały w preliminarzu na 2017 rok. 

Rozliczenie finansowe Regionów z osobowością prawną za 2016 rok 

W 2016 roku bilans otwarcia wynosił 15.307,18 zł ( wartość przeniesiona z 2015 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 21.904,89 zł. W całym 2016 roku przychody osiągnęły wartość 

100.123,86  zł.    Wydatkowano łącznie 93.822,92 zł i są to  koszty: odprowadzenie składki do 
PGW – 24.690 zł; realizacja zadań statutowych – 88. 532,52zł;  administracyjne – 5.028 zł; koszty 
finansowe –262,40 zł.  

Rozliczenie finansowe całej Grupy Wojewódzkiej  za 2016 rok 

W 2016 roku bilans otwarcia wynosił 62.109,21 zł ( wartość przeniesiona z 2015 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 68.059,27 zł.  W całym 2016 roku przychody osiągnęły wartość 
249.214,04 zł  (w tym 44.620 składka członkowska do SP).    Wydatkowano łącznie 244.560,75 zł 
i są to  koszty: odprowadzenie składki do SP – 44.620 zł;  realizacja zadań statutowych – 
173.266,74 zł; administracyjne – 25.602,92  zł; koszty finansowe – 737,37 zł ; podatki i opłaty – 
333,70 zł Szczegóły przedstawione zostały w preliminarzu na 2017 rok. 

 

8. Wspieranie działań podejmowanych przez Zarząd i Prezydium Zarządu Podkarpackiej 
Grupy Wojewódzkiej oraz Przewodniczących Regionów PGW. 

 

W 2016 roku jak dotychczas aktywnie włączałem się do  wspierania działań 
statutowych zarówno Regionów, Grup Wojewódzkich  jak i Sekcji Polskiej. Współpraca, wspieranie 
i pomoc  odbywała się na następujących płaszczyznach: 

 pomoc Regionom w podejmowaniu  uchwał  o charakterze, zarówno porządkowym, 
prawotwórczym, programowym i finansowym oraz projektów instrukcji, regulaminów, 
ordynacji wyborczej itp., 

 pomoc Regionom w zorganizowaniu i prowadzeniu Walnych Zebrań Wyborczych i 
Sprawozdawczych, 

 pomoc w prowadzeniu dokumentacji finansowej przez Regiony nie posiadające osobowości 
prawnej, 

 przygotowywanie dokumentacji  Regionów do umieszczenia w kwartalniku Wiadomości Sekcji 
Polskiej IPA,  

 przygotowywanie dokumentacji Regionów do umieszczenia na stronie internetowej, 
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9.  Realizacja zadań statutowych działalności pożytku publicznego 

               W sprawozdaniu Prezydium przedstawia koszt realizacji zadań statutowych z zakresu 
pożytku publicznego przez Prezydium i Regiony. Na realizację zadań pożytku publicznego 
przeznaczono łącznie  środki finansowe i rzeczowe na kwotę  68.010,11 zł.     

Regiony: Mielecki i Przemyski prowadziły wspólne ze stroną służbową działania 
prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych zachowań. Wyposażano 
Komendy z elementy odblaskowe z przeznaczeniem do wspomnianych działań. 

Regiony propagowały  różne dyscypliny sportowe wśród służb mundurowych oraz  
wspierały takie działania.  Były to Regiony: Bieszczadzki, Jasielski, Krośnieński, Mielecki, Przemyski 
i Rzeszów KMP. 

 
10. 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 2016 roku nie udało się zorganizować ani jednego wspólnego (ponadregionalnego) 
zadania.  Zdecydowana większość struktur PGW nie przejawiała  chęci uczestniczenia w imprezach 
organizowanych przez  inne Regiony. Pomimo zaproszeń kierowanych do Regionów w sprawie 
uczestniczenia w  imprezach realizowanych przez inne Regiony, Grupy Wojewódzkie czy też 
podmioty zewnętrzne bardzo mało osób skorzystało  z nich.  Oprócz kolegów z Regionów: 
Bieszczadzkiego, i Przemyskiego i Rzeszów KMP  nikt  nie przejawiał zainteresowania udziałem w 
takich imprezach. 

 
Planowanie działań statutowych  

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

2. W planowaniu imprez o charakterze ponadregionalnym musi się uwzględniać realne przesłanki 
traktujące o zaangażowaniu w ich organizację  Regionów.  

3. W miarę możliwość starać się dofinansowywać uczestnictwo członków Grupy                                        
w imprezach, w których uczestniczą w ramach działalności statutowej i reprezentują Grupę.  

Wnioski do głównych kierunków rozwoju  Regionów  

Uprzejmie proszę Zarząd  o uwzględnienie w określaniu głównych kierunków rozwoju,                
i wytycznych do pracy Prezydium następujących postulatów:   

 zapewnienie jawności i jedności działań Grupy, 

 utrzymywanie ścisłego kontaktu Prezydium  z wszystkimi Regionami, przekazywanie 
informacji i mobilizowanie do działalności statutowej, pożytku publicznego oraz  udzielanie 
pomocy merytorycznej,  

 uczestniczenie członków Prezydium Zarządu w każdym Walnym Zgromadzeniu członków 
Regionu (Regiony mają obowiązek informować Prezydium PGW o terminach Walnych 
Zgromadzeń), 

 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, 
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 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,  

 zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji i Straży Granicznej poprzez realizację 
statutowych zadań i zadań w sferze publicznej określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, 

 prowadzenie wspólnie  ze stroną służbową Policji i Straży Granicznej działalności 
profilaktycznej  w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
przeciwdziałania patologiom społecznym, 

 dążenie do pozyskiwania sympatyków IPA wspierających działalność Regionów                                     
i Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej, 

 wprowadzenie zasady  kierowania podziękowań dla osób wspierających działalność 
Stowarzyszenia  - formy określi Prezydium Zarząd i Prezydia Regionów, 

 szersza i dokładniejsza weryfikacja wydatków pochodzących z odpisu 1% podatku dla IPA 
oraz darowizn na cele OPP i statutowe, 

 

W sprawozdaniu nie przedstawia się realizacji zadań przez poszczególne osoby funkcyjne 
bowiem ich działania były przedmiotami ocen na każdym posiedzeniu Zarządu. 

Składając powyższe sprawozdanie wnoszę w imieniu Prezydium o jego zatwierdzenie 
przez Zarząd.  

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