
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-06-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica JAROSŁAWA 
DĄBROWSKIEGO

Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-036 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 48-667-666-090

Nr faksu E-mail 
podkarpackagw@ipapodkarp
acie.pl

Strona www www.ipapodkarpacie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69072856600000 6. Numer KRS 0000482731

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 Prezes TAK

Adam Pietrzkiewicz Sekretarz TAK

Iwona Drozdowska Zastępca Sekretarza TAK

Władysław Marszałek Skarbnik TAK

Adam Mielnicki Członek Prezydium 
Zarządu

TAK

Jacek Rzepa Członek Prezydium 
Zarządu

TAK

Sławomir Zając Członek Prezydium 
Zarządu

TAK

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI) - SEKCJA 
POLSKA - PODKARPACKA GRUPA WOJEWÓDZKA

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

13900

250

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

Mariusz Fic Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Jędrzejczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Danuta Mroczka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA działa od 2000 roku. Wchodzi w skład Sekcji Polskiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Od 2013 roku posiada osobowość prawną, a od 29 
listopada 2017 roku status OPP. Grupę tworzy 13 Regionów w tym 5 z osobowością prawną oraz 8 
Regionów bez osobowości prawnej. Podkarpacka Grupa IPA liczyła 1162 członków (stan na 31.12.2017 
roku). działania statutowe kierowane są zarówno do członków Stowarzyszenia , kolegów ze służb 
mundurowych jak i społeczności lokalnych w tym w zakresie poprawy więzów zarówno ze służbami 
mundurowymi jak i samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, których cele są zbieżne z celami 
Stowarzyszenia. 
Regiony propagują wśród formacji policyjnych i Straży Granicznej oraz organizują eventy sportowe, 
rekreacyjne, turystyczne, kulturalne.  Eventy mają charakter zarówno ogólnopolski, ogólnowojewódzki 
jak i lokalny. Grupa Wojewódzka i struktury regionalne prowadzą działania pomocowe swoim członkom 
oraz funkcjonariuszom służb mundurowych. Zarówno Grupa Wojewódzka jak i Regiony obejmują 
patronatem akcje i działania o charakterze charytatywnym.  W 2017 roku Prezydium PGW 
koordynowało: ogólnopolską charytatywną akcję "MUNDUR NA ROWERZE"; charytatywny 700 km bieg 
"PRZEZ POLSKĘ DLA SERCA I KRWI". Jednostki terenowe przekazują darowizny charytatywne na 
leczenie i rehabilitację ciężko chorych zarówno członków IPA jak i osoby spoza Stowarzyszenia. 
Prowadzona jest sprzedaż przedmiotów na aukcjach na portalu "ALLEGRO CHARYTATYWNI"; Konto 
posiada tam Przemyski Region IPA.
W 2017 roku po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia Podkarpacka Grupa zorganizował I Mistrzostwa 
Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej (turniej wpisany do Kalendarza Imprez Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej).
Regiony Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej organizowały zawody sportowe - mecze piłki nożnej - w 
których udział brali funkcjonariusze służb mundurowych.  Corocznie prowadzone są działania 
prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukierunkowane na uczniów szkół 
podstawowych (BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"  oraz dorosłych "JESTEM WIDOCZNY-JESTEM 
BEZPIECZNY".

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej Podkarpacka Grupa 
Wojewódzka 
współorganizowała i 
wspierała akcje i eventy 
charytatywne mające na 
celu zbieranie środków 
finansowych na wsparcie 
leczenia oraz rehabilitacji 
zarówno da członków IPA 
jak i osoby spoza 
Stowarzyszenia. W lipcu 
wspierano charytatywny 
700 km "BIEG PRZEZ 
POLSKĘ DLA SERCA I KRWI" 
- zbiórka pieniędzy na 
leczenie dziecka policjanta 
oraz zbiórka krwi dla ofiar 
wypadków drogowych. 
Październik charytatywna 
akcja "MUNDUR NA 
ROWERZE - KRĘCIMY DLA 
MARCINA" - zbiórka na 
leczenie chorego policjanta. 
Ponadto 4- osobom 
przekazano darowizny na 
cele leczenia.  Przemyski 
Region posiadający status 
OPP  założył konta na 
platformie ALLEGRO 
CHARYTYWNI umożliwiając 
jednostkom terenowy, 
Podkarpackiej GW 
prowadzenie aukcji 
przedmiotów na celową 
charytatywną działalność 
pożytku publicznego.
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porządek i bezpieczeństwo publiczne Regiony wspólnie ze strona 
służbową (KMP Przemyśl, 
KPP Jarosław, KPP 
Lubaczów, KPP Mielec) oraz 
jednostkami 
organizacyjnymi BiOSG 
prowadziły działania z 
zakresu profilaktyki  
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, bezpiecznych 
zachowań uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 
orz dorosłych. W ranach 
spotkań policjanci 
przekazywali elementy 
odblaskowe. Regiony 
wspierają finansowo i 
organizacyjnie Powiatowe 
Turnieje Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym szkół 
podstawowych i 
gimnazjów. Jednostki 
terenowe Podkarpackiej 
Grupy Wojewódzkiej 
wyposażają również 
jednostki Policji w 
specjalistyczne urządzenia i 
sprzęt niezbędny do 
realizacji zadań 
wykrywczych.

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizacja imprez 
sportowych i rekreacyjnych, 
wspieranie finansowe 
uczestników imprez i 
zawodów sportowych 
(pokrywanie wpisowego). 
Regiony organizują imprezy 
sportowe zarówno 
zamknięte (tylko dla IPA) 
jak i otwarte. Promuje  i 
propaguje się aktywność 
sportową i rekreacyjną oraz 
różnego rodzaju formy 
aktywnego wypoczynku. W 
ramach zewnętrznych 
zawodów sportowych 
wprowadza się klasyfikację 
IPA fundując puchary i 
nagrody. W 2017 roku 
Regiony Przemyski i 
Bieszczadzki wspólnie z 
Urzędem Miasta 
wybudowały daw boiska do 
siatkówki plażowej. 
Przemyski  i Bieszczadzki 
Region przekazał dla BiOSG 
oprzyrządowanie do boiska 
siatkówki plażowej.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Organizacja imprez 
sportowych i rekreacyjnych, 
wspieranie finansowe 
uczestników imprez i 
zawodów sportowych 
(pokrywanie wpisowego). 
Regiony organizują imprezy 
sportowe zarówno 
zamknięte (tylko dla IPA) 
jak i otwarte. Promuje i 
propaguje się aktywność 
sportową i rekreacyjną oraz 
różnego rodzaju formy 
aktywnego wypoczynku. W 
ramach zewnętrznych 
zawodów sportowych 
wprowadza się klasyfikację 
IPA fundując puchary i 
nagrody. Podczas 
organizowanych zawodów 
pobierane jest wpisowe. W 
2017 roku zorganizowano z 
odpłatnością: zawody 
wędkarskie, turniej 
siatkówki, wyjazdy na 
zagraniczne mecze piłki 
nożnej organizowane przez 
Krajowe Sekcje 
International Police 
Association.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 94,573.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66,680.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11,860.00 zł

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

Jednostki terenowe 
Podkarpackiej Grupy 
Wojewódzkiej organizują 
zabawy mikołajkowe dla 
dzieci członków IPA, 
policjantów i pracowników 
Policji, funkcjonariuszy  i 
pracowników Straży 
Granicznej. Regiony 
realizując cele statutowe 
organizują   pikniki 
rodzinne.  Udział w nich 
biorą zarówno członkowie 
IPA jak osoby z Policji i  
Straży 
Granicznej.Uczestnicy tych 
eventów ponoszą 
symboliczne opłaty 
wpisowego. Resztę kosztów 
pokrywają  z własnych 
środkó organizatorzy. 
Tradycyjnie Regiony 
organizują imprezy dla 
dzieci z okazji Dnia Dziecka. 
Są to spotkania i zabaw 
otwarte, przeznaczone dla 
dzieci członków 
Stowarzyszenia jak i dzieci 
policjantów, pracowników 
Policji jak  i funkcjonariuszy 
i pracowników Straży 
Granicznej.

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 16,033.78 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

17,640.47 zł

11,860.00 zł

0.00 zł

16,083.08 zł

40,433.30 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

86,016.85 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 86,016.85 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

8,556.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1,162.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

100.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,429.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,429.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Faber 
17-06-2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 9


