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SPRAWOZDANIE 
PREZYDIUM ZARZĄDU PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ   

MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI  
ZA 2018 ROK 

 
 

W 2018 roku Prezydium Zarządu działało w niezmienionym składzie osobowym                     
i funkcyjnym.  

W dniu 22 lutego 2018  roku Zarząd Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej (uchwała nr 
4/2018 Zarządu) realizując przyjęte Kierunki Działania Grupy na lata 2013-2015 (uchwała nr 
19/2013 Zebrania Delegatów PGW )  wytyczył ogólne zadania statutowe na 2018 rok dla 
wszystkich struktur Grupy. Uszczegółowienie zadań miały dokonać:  Prezydium Zarządu oraz 
organy statutowe Regionów.  

Zarząd Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  IPA swoje działania skupiać miał na: 

 zapewnieniu jawności i jedności działań Grupy, 

 utrzymywaniu ścisłego kontaktu Prezydium  z wszystkimi Regionami, przekazywaniu 
informacji i mobilizowaniu do działalności statutowej, pożytku publicznego oraz  udzielaniu 
pomocy merytorycznej,  

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

 dążeniu 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,  

 zmierzaniu 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, 

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

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

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

 szerszej i dokładniejszej weryfikacji wydatków pochodzących z odpisu 1% podatku dla IPA 
oraz darowizn na cele OPP i statutowe, 

 szerszej realizacji zadań  pożytku publicznego oraz pozyskiwaniu środków finansowych                        
z 1% na OPP. 

Ponadto Zarząd na posiedzeniach:  13 czerwca i 23 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.  Sprawy te 
były omawiane na bieżąco na posiedzeniach Zarządu. 

 
1. Sprawy organizacyjno-administracyjno-prawne 

Realizacja obowiązków ustawowo-statutowych po Zebraniu Wyborczym. 

W skład Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 
wchodzi 13 Regionów,  w tym 5 z osobowością prawną. Grupa liczyła 1208 pełnoprawnych 
członków.  Grupa zwiększyła tym samym stan osobowy o 46 członków (w 2017 roku było 
1165). 

Archiwalna dokumentacja finansowa Grupy  przechowywana jest w siedzibie Grupy przy 
ul. Podkarpackiej w Rzeszowie. Dokumentacja z ostatnich 2-ch lat przechowywana jest w siedzibie 
firmy prowadzącej księgowość, natomiast bieżąca w pomieszczeniach służbowych  Skarbnika  
w biurze Grupy w Przemyślu.  

Dokumentacja ewidencyjna członków przechowywana  była do sierpnia   w pomieszczeniu 
służbowym  u Zastępcy Sekretarza, natomiast zasłużonych dla IPA  u Prezesa  (siedziba 
Przemyskiego Regionu IPA).  Od września dokumentacja ewidencyjna członków przechowywana 
jest w mieszkaniu Zastępcy Sekretarza.  Pozostała dokumentacja przechowywana jest przez  
Prezesa w biurze KMP w Przemyślu.  

Prezydium dysponuje  jednym telefonem komórkowym użytkowanym przez Z-cę 
Sekretarza). Koszt abonamentu wyniósł 487,02zł. 

Stroną internetową www.ipapodkarpacie.pl od stycznia 2018 administruje  informatyk 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Przekazywane przez Regiony artykuły publikowane 
są  terminowo.  Wszystkie materiały przesyłane do publikacji były przez prezesa  weryfikowane.   
Na stronie internetowej zainstalowany jest ebook „Wiadomości IPA Sekcji Polskiej” i kwartalnik 
stał się ogólnodostępny.  Ponadto od 2018 roku na stronie umieszczony jest „IPA HOOSTING 
BOOK”- przewodnik po obiektach rekomendowanych IPA na świecie. 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy 
połączeniach internetowych został uruchomiony certyfikat SSL dla domeny ipapodkarpacie.pl. 
Wprowadzono obowiązek używania w korespondencji w stowarzyszeniu  bezpiecznych połączeń 

http://www.ipapodkarpacie.pl/
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internetowych zapewniających zabezpieczenie  danych nadawcy wiadomości, podczas aktywnego 
połączenia pomiędzy klientem poczty (aplikacją) a serwerem.  

Z dniem 29 listopada 2017 roku Podkarpacka Grupa Wojewódzka uzyskała status OPP. 
Umożliwia to pozyskiwanie od 1 stycznia 2018 roku środków pieniężnych z odpisów 1% podatku 
od osób fizycznych oraz zwiększa zakres zwolnień podatkowych dotyczących osób prawnych. 
Uchwałą Prezydium nr 27/2017 ustalono zasady i tryb wykorzystywania przez Regiony  tych 
środków.   Systematycznie przekazywane były Regionom  pisemne informacje o zasadach 
wykorzystywania środków 1% OPP.  

W Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej uregulowany jest   zakres działalności statutowej                         
i pożytku publicznego w zakresie przyjmowania i odbioru darowizn rzeczowych. Uchwałą nr 
26/2016 z dnia 26 września wprowadzono „REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ODBIORU DAROWIZN 
RZECZOWYCH”.  

 

2. Dbanie o przestrzeganie statutu stowarzyszenia, obowiązujących regulaminów oraz 
realizację uchwał podejmowanych przez organy władzy, zarządzające i wykonawcze IPA. 

W 2018 roku  od wyborów odbyły się 3 posiedzenia Zarządu,  na których podjęto 18 uchwał. 
Prezydium zebrało się na  2 posiedzenia (zwyczajne). Resztę spraw załatwiano  na zasadzie § 15 
ust. 5 Statutu, podjęto łącznie 20 uchwał.  Protokoły i uchwały zostały w statutowym (30 dniowym) 
terminie przekazane Prezydium Regionów drogą elektroniczną (e-mailem) oraz 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  100  liczby dziennika 
korespondencyjnego. Założone są 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. 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 
były  poruszane. Ponadto   systematycznie przypominam o konieczności ich załatwienia.  

 
3. Systematyczny rozwój IPA poprzez pozyskiwanie coraz większej ilości członków 

stowarzyszenia. 

Według stanu na dzień 1 października  2018 roku Podkarpacka Grupa Wojewódzka w 
liczyła 1090 pełnoprawnych  członków (tylu uregulowało składkę członkowską za 2018 rok).                   
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Nie uregulowaną opłatę za składkę członkowską posiadało  189 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 119 osób uregulowało zaległe składki. 
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: Dębica, Jasło, Przemyśl, Przeworsk, 
Ropczyce. 

W 2018 roku członkostwo utraciło 84 osoby w tym: nie opłacona składka  – 65 osób; 
rezygnacja – 16 osoby; śmierć – 1 osoba; skazanie za przestępstwo – 2 osoby.  

Grupa (według opłaconej składki za 2018 rok) liczy 1208 pełnoprawnych członków.  

Struktura formacji służbowych Grupy przedstawia się następująco: 

 Policja – 949, w tym 395 emerytów; 
 Straż Graniczna – 259, w tym 52 emerytów.  

W 2018 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. 
Występujący w umundurowaniu mogą i powinni nosić odznaki IPA zgodnie z przepisami 
ubiorczymi.  

Regiony powinny mieć aktualne (WYMÓG REGULAMINOWY) 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 2018 roku odbyło  się 
2  posiedzenia prezydium w niepełnym składzie osobowym. Ponadto prezydium obyło 7 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 Zarządu  były protokołowane przez Sekretarza Prezydium PGW. Porządek obrad oraz 
projekty  uchwał były wcześniej przesłane pocztą elektroniczną. Wcześniej uzgadnialiśmy 
telefonicznie lub mailowo szczegóły działań.   

 
5. 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: Bieszczadzki, Krośnieński i Przemyski - mają własne strony internetowe. Bardzo 
istotną rolę w komunikacji oraz przekazywaniu informacji o działaniach stowarzyszenia odgrywają 
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portale społecznościowe. Wykorzystują je Regiony: Bieszczadzki, Mielecki, Przemyski, Rzeszów 
KMP. 

Istnieje możliwość wykorzystania komercyjnej poczty internetowej na serwerze hostingowym 
w domenie ipapodpkarpacie.pl. Od stycznia 2018 roku korespondencja mailowa odbywa się 
wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych kont pocztowych w domenie ipapodkarpacie.pl 

W 2018 roku do przekazywania bieżących informacji wykorzystywano takie kanały 
informacyjne jak:  
 osobistą lub służbową internetową pocztę elektroniczną  
 stronę internetową www.ipapodkarpacie.pl  
 łączność telefoniczną, 
 serwer FTP ipapodkarpacie.pl  

Na dzień 31 grudnia  2018 roku  185 (wzrost o 21)  osób posiadało Tytuł Honorowy 
„Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Współpraca struktur z Zasłużonymi pozostawia dużo do 
życzenia i nadal wymaga szczegółowej weryfikacji.  

Wsparcia finansowe (darowizny i dotacje) otrzymane od zasłużonych wyniosły 109.448,27 zł 
w tym Regiony: Przemyski i Bieszczadzki uzyskały kwotę 75.058,28 zł, a Prezydium PGW – 2.900 
zł.  Pozostałe 11 Regionów uzyskały wsparcie w kwocie 30.090 zł.  

 
6. Inicjowanie działań mających na celu zwiększanie źródeł  dochodu  

Od 2018 roku zdecydowana większość Regionów (92,3%) zasilało swoje budżety  
dodatkowymi składkami. Na 13 Regionów tylko Region Rzeszów KMP nie wyznaczył dodatkowej 
składki na własne potrzeby.  

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, Przemyski, Rzeszów KWP). 

Prezydium Zarządu PGW pozyskało: 18.185 zł z tytułu składki za 2018 rok; 165 zł z tytułu 
zaległych składek za 2017 rok; 2.775 zł z tytułu sprzedaży wewnętrznej gadżetów IPA; 9.673 zł na 
organizację Krajowego Zarządu; darowizny w kwocie 2.900 zł.  

W 2018 roku  realizacja planu  finansowego przebiegała zgodnie z preliminarzem.                              
W pozycjach budżetowych nie  przekroczono  planowanych  wydatków w sposób wymagający 
korekty.           

 Z tytułu wpływów odpisu 1% podatku dla IPA na koncie Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji –Sekcja Polska ( stan na 1 stycznia 2018 roku) posiadaliśmy  środki finansowe  w kwocie 
36.711,79 zł.  Na realizację zadań pożytku publicznego przeznaczono kwotę 13.257,32 zł.    
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadaliśmy do dyspozycji środki finansowe w 
kwocie  23.454,47zł (dane bez Przemyskiego Regionu). 

Rozliczenie finansowe Grupy bez Regionów za 2018 rok. 

W 2018 roku bilans otwarcia wynosił 32.803,78 zł (kasa-1.505,68 zł;  konto bankowe – 
31.298,10 zł) - wartość przeniesiona z 2017 roku. Bilans zamknięcia wyniósł 53.655,28 zł (kasa-
4.991,96 zł; konto bankowe – 48.663,32 zł). W całym 2018 roku przychody osiągnęły wartość 
127.749,79 zł  (71.365 zł składka członkowska).    Wydatkowano łącznie 106.898,29 zł i są to  
koszty: odprowadzenie składki do SP – 50.680 zł;  realizacja zadań statutowych – 56.218,29 zł; 
ogólnego zarządu ( administracyjne) – 11.694,01  zł, w tym opłaty dla KWP za lokal – 126,18 zł ; 

http://www.ipapodkarpacie.pl/
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koszty finansowe – 79,10 zł.  Szczegóły przedstawione zostały w informacji o przychodach i 
wydatkach – załącznik nr 3.  

Rozliczenie finansowe Grupy z  Regionami bez osobowości prawnej za 2018 rok. 

W 2018 roku bilans otwarcia wynosił 55.820,89 zł ( wartość przeniesiona z 2017 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 64.396,94 zł.  W całym 2018 roku przychody osiągnęły wartość 
197.128,13 zł  (w tym 50.980 zł składka członkowska do SP; 20.385 zł składka na rzecz GW);  
11.450zł składka dodatkowa na rzecz Regionów).   Wydatkowano łącznie 188.552,08 zł i są to  
koszty: odprowadzenie składki do SP – 50.680 zł;  realizacja zadań statutowych – 119.693,01 zł; 
ogólnego zarządu (administracyjne) – 17.940,97  zł, w tym podatki i opłaty – 326,18 zł; koszty 
finansowe – 238,10 zł.  Szczegóły przedstawione zostały w preliminarzu na 2019 rok. 

Rozliczenie finansowe Regionów z osobowością prawną za 2018 rok 

W 2017 roku bilans otwarcia wynosił 26.735,48 zł ( wartość przeniesiona z 2017 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 31.879,51 zł. W całym 2018 roku przychody osiągnęły wartość 

198.105,18  zł.    Wydatkowano łącznie 192.961,15 zł i są to  koszty: odprowadzenie składki do 
PGW – 35.115 zł; realizacja zadań statutowych – 143.144,54 zł;  ogólnego zarządu 
(administracyjne) – 14.307,97 zł, w tym podatki i opłaty – 946,71 zł; koszty finansowe –393,64  
zł. Szczegóły przedstawione zostały w preliminarzu na 2019 rok. 

Rozliczenie finansowe całej Grupy Wojewódzkiej  za 2018 rok 

W 2016 roku bilans otwarcia wynosił 78.098,03 zł ( wartość przeniesiona z 2017 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 86.044,72 zł.  W całym 2018 roku przychody osiągnęły wartość 
336.312,54  zł  (w tym 50.980 zł składka członkowska do SP).    Wydatkowano łącznie 
328.365,85 zł i są to  koszty: odprowadzenie składki do SP – 50.980 zł;  realizacja zadań 
statutowych – 295.485,17 zł; ogólnego zarządu (administracyjne) – 32.248,94 zł, w tym podatki i 
opłaty – 1.272,89 zł; koszty finansowe – 631,74zł. Szczegóły przedstawione zostały w 
preliminarzu na 2019 rok. 

 
7. Wspieranie działań podejmowanych przez Zarząd i Prezydium Zarządu Podkarpackiej 

Grupy Wojewódzkiej oraz Przewodniczących Regionów PGW. 
 

W 2018 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, 
 opracowanie  i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 
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8.  Realizacja zadań statutowych działalności pożytku publicznego  

Na realizację zadań pożytku publicznego przeznaczono łącznie  środki finansowe i rzeczowe 
na kwotę  154.909,99 zł (więcej o 25.912,122 zł niż w 2017 roku).     

W 2018 roku wszystkie Regiony zorganizowały i uczestniczyły w 146 imprezach o różnym 
charakterze (charytatywne, sportowe, kulturalne, wspierające profilaktyczne działania  Policji, 
organizacji imprez dla dzieci i rodzin policjantów i strażników granicznych).  Imprezy te  miały 
zasięg międzynarodowy, ogólnokrajowy,  międzywojewódzki i lokalny.  Beneficjentami działań 
Regionów IPA  byli ich członkowie, funkcjonariusze  i pracownicy Policji i Straży Granicznej   
członkowie rodzin tych służb. Wzięło w ich udział około 11.300 osób w tym 1.400 członków IPA 
Sekcji Polskiej. W organizowanych przez PGW imprezach  wzięło udział 45 członków IPA Sekcji 
Zagranicznych. Organizowane przedsięwzięcia miały charakter otwarty. 
 Regiony: Bieszczady Sanok, Przemyski, Przeworski prowadziły wspólne ze stroną służbową 
działania prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych zachowań. 
Wyposażano Komendy z elementy odblaskowe  oraz wspierano nagrodami rzeczowymi w realizacji 
zdań przez Policję. Regiony propagowały  różne dyscypliny sportowe wśród służb mundurowych 
oraz  wspierały takie działania.  Były to Regiony: Bieszczadzki, Jasielski, Krośnieński, Przemyski, 
Przeworski, Rzeszów KWP. 

Sztandarowymi imprezami organizowanymi w 2018 roku były:  
 charytatywny bieg z przeszkodami „TYTAN 2018” – zbiórka na sprzęt rehabilitacyjny dla 

dziecka, 
 charytatywne bale „GRAMY DLA MARCINA” – zbiórka  pieniędzy na leczenie i rehabilitację 

policjanta chorego na raka, 
 II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej „TWIERDZA PRZEMYŚL 

2018” – zawody wpisane w kalendarz sportowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
 cykliczny festyn rodzinny z okazji Święta Straży Granicznej,  
 współorganizacja wojewódzkich obchodów „Święta Policji” w Przemyślu, 
 współorganizacja wystawy fotografii i dokumentacji historycznej „Policja w służbie 

Niepodległej". 
 
9. Planowanie działań statutowych  

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.  

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

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

3. Zwiększać angażowanie Prezydium Grupy i Regionów we współorganizację  imprez sportowych 
i patronatu w kategoriach IPA.  

Wnioski do głównych kierunków rozwoju  Regionów  

W 2019 roku w głównych kierunkach rozwoju i działalności  statutowej należy uwzględnić: 
następujące zasady:   

 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,  
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 uczestniczenie członków Prezydium Zarządu  w miarę możliwości 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, 

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

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

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


