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SPRAWOZDANIE 
PREZYDIUM ZARZĄDU PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ   

MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI  
ZA 2021 ROK 

 
 
 

Od wyborów  25 maja 2019 roku  tj. od  Walnego Zebrania Delegatów Prezydium Zarządu 
działała w nie zmienionym składzie osobowym i funkcyjnym.   

 

Lp Stanowisko Nazwisko i Imię 

1 Prezes  Faber Jan 

2 Sekretarz Pietrzkiewicz Adam 

3 Z-ca Sekretarza Drozdowska Iwona 

4 Skarbnik Chabko Damian 

5 Członek Prezydium Rzepa Jacek 

6 Członek Prezydium Zając Sławomir 

 

W dniu 18 lutego 2020  roku Zarząd Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej (uchwała nr 
12/2020) realizując przyjęte Kierunki Działania Grupy na lata 2019-2023 (uchwała nr 11/2019 
Zebrania Delegatów PGW)  wytyczył ogólne zadania statutowe na 2020 rok dla wszystkich struktur 
Grupy. Uszczegółowienie zadań  dokonało Prezydium Zarządu oraz organy statutowe Regionów.   
Z powodu pandemii coronavirusa CIVID-19  i ograniczeń życia społeczno-gospodarczego plany te 
zostały zmienione i dostosowywane do realnych możliwości ich realizacji. 

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,  
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 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, 

 podejmowaniu działań pomocowych i wspierających w zabezpieczeniu jednostek Policji, 
Straży Granicznej i członków IPA w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej (maseczki, 
rękawice lateksowe itp.),  

 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, 

 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, 

Ponadto Zarząd na stacjonarnych posiedzeniach:  22 lutego  i  10 maja  oraz 
korespondencyjnych wyznaczał szczegółowe zadania dla Prezydium oraz Regionów, a mające 
związek ze zwalczaniem pandemii oraz ograniczeniami działalności Stowarzyszenia. 

Nie wszystkie  zadania wynikające z głównych kierunków działania oraz  nie wszystkie 
zadania stawiane przez Zarząd zostały przez Prezydium i Regiony zrealizowane. W większości 
wpływ na to miała sytuacja pandemiczna. 

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. 

W skład Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wchodzi 14 Regionów,  w tym 5 z osobowością prawną. Grupa liczyła  1427   pełnoprawnych 
członków.  Grupa zwiększyła tym samym stan osobowy o 76 członków (w 2019 roku było 
1351). 

W 2021 roku członkostwo utraciły 33 osoby  w tym: nie opłacona składka  – 6 osób; 
rezygnacja – 20 osób; śmierć – 4 osoby; utrata prawa (zwolnienie) – 2 osoby; przeniesienie do innej 
GW – 1 osoba.. 

Archiwalna dokumentacja finansowa Grupy  przechowywana jest w siedzibie Grupy przy 
ul. Podkarpackiej w Rzeszowie. Dokumentacja z 2019 roku przechowywana była  
w pomieszczeniach służbowych  Skarbnika  w biurze Grupy w Przemyślu. Natomiast z 2020  
i bieżąca (2021) u księgowej.   

W dniu 1 lipca 2020 roku została podpisana z osobą fizyczną umowa zlecenia na obsługę 
finansowo-księgową Grupy. Sporządzona została i podpisana umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych podczas czynności księgowania. Księgowej udzielono pełnomocnictw do 
załatwiania  
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w ZUS spraw  w imieniu Grupy oraz do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w formie 
elektronicznej.  

Bieżąca dokumentacja ewidencyjna członków  i zasłużonych przechowywana  jest 
w Przemyślu.  Archiwalna dokumentacja ewidencyjna członków do 2019 roku przechowywana jest 
w mieszkaniu Zastępcy Sekretarza i jest dygitalizowana.  Pozostała dokumentacja przechowywana 
jest przez  prezesa w biurze PGW tj w KMP Przemyśl. Prezydium dysponuje  jednym telefonem 
komórkowym użytkowanym przez Z-cę Sekretarza.  

Stroną internetową www.ipapodkarpacie.pl administruje  informatyk zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie zlecenia. Artykuły publikowane są  terminowo (o ile ktoś je 
przekaże). Wszystkie materiały przesyłane do publikacji były przeze mnie weryfikowane. Na 
stronie internetowej udostępniane są aktualne wydania „Wiadomości IPA Sekcji Polskiej”.  Ponadto 
na stronie umieszczony jest „IPA HOOSTING BOOK”- przewodnik po obiektach rekomendowanych 
IPA na świecie. Przewodnik jest na bieżąco aktualizowany. 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy 
połączeniach internetowych uruchomiony jest certyfikat SSL dla domeny ipapodkarpacie.pl. 
Wprowadzono obowiązek używania w korespondencji w stowarzyszeniu  bezpiecznych połączeń 
internetowych zapewniających zabezpieczenie  danych nadawcy wiadomości, podczas aktywnego 
połączenia pomiędzy klientem poczty (aplikacją) a serwerem.  

Podkarpacka Grupa Wojewódzka posiada status OPP. Umożliwia to pozyskiwanie środków 
pieniężnych z odpisów 1% podatku od osób fizycznych oraz zwiększa zakres zwolnień 
podatkowych dotyczących osób prawnych.  Zwolnienia OPP nie dotyczą Regionów  
z osobowością prawną. 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 2021 roku  odbyły się 2 zwyczajne posiedzenia Zarządu oraz 2 korespondencyjne,   na 
których podjęto 8 uchwał. Prezydium zebrało się na  2 posiedzenia (zwyczajne). Resztę spraw 
załatwiano  na zasadzie § 15 ust. 5 Statutu korespondencyjnie), podjęto łącznie 16 uchwał.  
Protokoły i uchwały zostały w statutowym (30 dniowym) terminie przekazane do 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.   

Dokumenty wychodzące rejestrowane są  zgodnie  z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej 
Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Prowadzony jest  dziennik korespondencyjny, rejestr 
dzienników i teczek, rejestr ewidencji pieczęci i stempli.   Wszystkie pisma wychodzące są 

http://www.ipapodkarpacie.pl/


4 
 

   
 

 

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: 72 1090 2590 0000 0001 3711 7707 
Santander Bank Polska  5O/Rzeszów 

telefony mobilne 

Prezes: 667 666 090 
Sekretarz: 502 322 836 
Z-ca Sekretarza: 667 990 175 
Skarbnik: 665 138 132 
 

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 
 

 

rejestrowane. Rok zakończono numerem  64  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 finansowej  
i materiałowej (dotyczy to Prezydium Zarządu PGW oraz Regionów bez osobowości prawnej). 
Sprzęt i wyposażenie użytkowane jest przez członków Prezydium na podstawie protokołów 
przekazania. Prowadzona jest ewidencja sprzętu i wyposażenia. 

 
3. Systematyczny rozwój IPA poprzez pozyskiwanie coraz większej ilości członków 

stowarzyszenia. 

Według stanu na dzień 30 września 2021 roku Podkarpacka Grupa Wojewódzka  liczyła 
1425 pełnoprawnych  członków z czego składkę opłaciło 1330 osoby. Zgodnie z uchwałą Zebrania 
Delegatów w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej członkowie zobowiązani SA do opłacenia  
w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy. Nie uregulowaną 
opłatę za składkę członkowską posiadało  95 osób. Członkowie ci nie opłacili składki i nie złożyli 
rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.  Wskutek podjętych działań przypominających z grupy 
tej 70 osób uregulowało zaległe składki. Osoby funkcyjne w części  Regionów nie przejawiają 
zainteresowania w sprawie egzekwowania  terminowego opłacania składki członkowskiej, jak 
również egzekwowania składania oświadczeń    o rezygnacji ze Stowarzyszenia. 

Od września  2020 roku uchwałą nr 21/2020 Zarząd Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej  
wprowadził nowe zasady dystrybucji legitymacji i gadżetów dla osób przedłużających członkostwo. 
Regiony od stycznia do września posiadają w dyspozycji legitymacje, naklejki roczne IPA oraz 
gadżety Sekcji Polskiej. Umożliwia to szybsze  rozprowadzanie legitymacji dla osób opłacających 
składkę.    

Grupa (według opłaconej składki za 2021 rok) liczy 1427  pełnoprawnych 
członków.  

Struktura formacji służbowych Grupy przedstawia się następująco: 

 Policja – 1126, w tym 467emerytów; 
 Straż Graniczna – 301, w tym 88 emerytów.  

W 2022 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.  

Ograniczenia związane z przeciwdziałaniem  pandemii coronavirusa COVID-19 
powodujące niezależne w większości od emerytów przeszkody w osobistym kontakcie  
z Prezydium, przekazywaniem składki i odbiorem legitymacji powodowały, że Prezydium Zarządu 
PGW przekazywało  do Regionów prośby o wdrożeniu procedury wykorzystanie operatora 
publicznego (przesyłki listowe) do ich przekazywania. Bardzo mało Regionów korzystało  z tej 
formy. (dane na podstawie dokumentacji księgowej). 
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Regiony zobowiązane są  mieć aktualne (WYMÓG REGULAMINOWY)  aktualne dane 
teleadresowe swoich członków i rygorystycznie przestrzegać systematycznego ich uzupełniania.   
W zdecydowanej większości Regiony wywiązują się z tego obowiązku.  

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 2020 roku odbyły  się   
2 zwyczajne posiedzenia Prezydium w niepełnym składzie osobowym. Ponadto prezydium obyło 
2 posiedzenia  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.   

W 2021  roku przewodniczyłem wszystkim posiedzeniom Prezydium więc nie zachodziła 
konieczność zatwierdzania uchwał. Nie były podejmowane uchwały Prezydium wymagające 
zatwierdzenia przez Zarząd.   

 
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.  

Regiony: Bieszczadzki, Krośnieński i Przemyski - mają własne strony internetowe. Istotnym 
jest, żeby dane na stronach były aktualne, a zwłaszcza dane kontaktowe, przepisy obowiązujące w 
Stowarzyszeniu. Niezbędnym  jest, aby Regiony wyznaczyły administratorów-moderatorów 
odpowiedzialnych za aktualizację tych danych. Dotyczy to Regionów: Bieszczadzkiego 
 i Krośnieńskiego. Bardzo istotną rolę w komunikacji oraz przekazywaniu informacji o działaniach 
stowarzyszenia odgrywają portale społecznościowe. Wykorzystują je Regiony: Dębicki, 
Bieszczadzki, Mielecki, Przemyski, Rzeszów KMP, Krosno. 

W 2021 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  2022 roku  262 (wzrost o 29 )  osób posiadało Tytuł Honorowy 
„Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Współpraca struktur z Zasłużonymi pozostawiała 
dotychczas  dużo do życzenia i nadal wymaga szczegółowej analizie  w tym  decyzji Zarządu 
w tej materii. Z uwagi na stan pandemii decyzje w tej sprawie zostały przełożone do czasu 
ustania przesłanek ograniczających działalność statutową. 

Wsparcia finansowe  i rzeczowe(darowizny) otrzymane wyniosły 243.513,03 zł w tym 
Regiony: Przemyski i Bieszczadzki uzyskały kwotę 175.622,62 zł,  Pozostałe 11 Regionów 
uzyskały wsparcie w kwocie 67.890,41 zł.  

http://www.ipapodkarpacie.pl/
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6. Inicjowanie działań mających na celu zwiększanie źródeł  dochodu  

Od 2021 roku zdecydowana większość Regionów (92,9%) zasilało swoje budżety  
dodatkowymi składkami. Na 14 Regionów tylko Regiony: Rzeszów KMP i Ropczyce  nie wyznaczyły 
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 znaczący wzrost pozyskiwania dotacji, darowizn finansowych 
 i rzeczowych (Bieszczadzki, Jasło, Rzeszów KMP, Rzeszów KWP). 

Prezydium Zarządu PGW pozyskało: 21.450 zł z tytułu składki za 2021 rok;  6.811,25 zł  
z tytułu rozprowadzania wśród Regionów gadżetów IPA.  

Z tytułu wpływów odpisu 1% podatku dla IPA na koncie PGW ( stan na 31 grudnia 2020 roku)  
PGW posiadała środki finansowe w kwocie 33.358,13zł. W 2021 roku. Grupa osiągnęła  przychód 
w kwocie 18.895,60 zł (mniej o 7.935,30 zł niż w 2020 roku). Na realizację zadań pożytku 
publicznego przeznaczono kwotę 18.228,64 zł.    Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 
PGW posiadała do dyspozycji środki finansowe w kwocie  34.025,09 zł (dane bez Przemyskiego 
Regionu posiadającego status OPP). Przemyski Region pozyskała środki z  odpisów 1 %  w 
kwocie 7.387,20 zł. 

Łącznie Podkarpacka Grupa Wojewódzka pozyskała z odpisu 1% podatku od osób 
fizycznych środki finansowe na kwotę 26.282,80 zł. Na realizację zadań pożytku publicznego 
przeznaczono kwotę 25.525,09 zł. 

Rozliczenie finansowe Grupy bez Regionów za 2021 rok. 

W 2021roku bilans otwarcia wynosił 58.813,69 zł (kasa-0,00 zł - wartość przeniesiona z 
2020 roku. Bilans zamknięcia wyniósł 62.127,77 zł (kasa-0,00 zł;. W całym 2021 roku przychody 
osiągnęły wartość 107.228,25 zł  (80.770 zł składka członkowska).    Wydatkowano łącznie 
116.315,60 zł i są to  koszty: odprowadzenie składki i innych zobowiązań do SP,  – 66.710,60 zł;  
realizacja zadań statutowych – 10.971zł; ogólnego zarządu ( administracyjne) – 15.491,57  zł (w 
tym: podatek US – 217 zł;  składki ZUS – 486 zł; opłaty dla KWP za lokal – 347,29 zł); koszty 
finansowe – 61,40 zł oraz przesyłki pocztowe – 510,30 zł.  

 

Rozliczenie finansowe Grupy z  Regionami bez osobowości prawnej za 2021 rok. 

W 2021 roku bilans otwarcia wynosił 98.596,70 zł ( wartość przeniesiona z 2020 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 101.661,37 zł.  W całym 2021 roku przychody osiągnęły wartość 
159.625,51 zł  (w tym 66.710,60  zł składka członkowska  i zobowiązania do SP; 21.450 zł 
składka na rzecz GW);  16.130 zł składka dodatkowa na rzecz Regionów; darowizny – 93.975,90 
zł; OPP 1% - 19.647 zł; OPP odpłatnie – 9.010 zł;  pozostałe – 12.230,81 zł).    

Wydatkowano łącznie 225.376,21 zł i są to  koszty: odprowadzenie składki i innych 
zobowiązań do SP,  – 66.710,60 zł;   realizacja zadań statutowych –61.044,60 zł;  OPP nieodpłatnie 
– 52.258,49 zł; OPP odpłatnie – 8.410 zł;  1% OPP – 25.555,87 zł;  ogólnego zarządu 
(administracyjne) – 52.986,18 zł (w tym: podatek US – 217 zł;  składki ZUS – 486 zł; opłaty dla 
KWP za lokal – 347,29 zł); koszty finansowe – 396,10 zł.   
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Rozliczenie finansowe Regionów z osobowością prawną za 2021 rok 

W 2021 roku bilans otwarcia wynosił 39.783,01 zł ( wartość przeniesiona z 2020 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 39.533,60 zł. W całym 2021 roku przychody osiągnęły wartość 
230.442,71 zł  (w tym 31.100  zł składka członkowska do SP; 11.155 zł składka na  PGW; 17.120 

zł składka na rzecz Regionów).    Wydatkowano łącznie 229.504,51 zł i są to  koszty: 
odprowadzenie składki do PGW – 42.150 zł; realizacja zadań statutowych – 111.043,78 zł;  
ogólnego zarządu (administracyjne) – 69.428,15zł; koszty finansowe – 334,70 zł.  

 

Rozliczenie finansowe całej Grupy Wojewódzkiej za 2021 rok 

W 2021  roku bilans otwarcia wynosił 132.814,87 zł ( wartość przeniesiona z 2020 roku). 
Bilans zamknięcia wyniósł 141.062,42 zł.  W całym 2021 roku przychody osiągnęły wartość 
399.324,42  zł  (w tym 114.160,00 zł składka członkowska; 1% OPP – 26.282,80 zł; darowizny – 
243.513,03 zł; dotacje – 1.371,45 zł; O odpłatnie – 11.610,00 zł; pozostałe statutowe  28,864,42 
zł).    

Grupa dysponowała środkami pieniężnymi i rzeczowymi na kwotę 532.139,29 zł 
Wydatkowano łącznie 454.880.72  zł i są to  koszty: odprowadzenie składki i innych zobowiązań 
do SP,  – 66.710,60 zł;   realizacja zadań statutowych – 250.469,53 zł; ogólnego zarządu 
(administracyjne) – 122.414,43 zł; koszty finansowe – 1.226,86 zł.  

 
7. Realizacja zadań statutowych oraz pożytku publicznego przez całą Grupę Wojewódzką 

W 2021 roku wszystkie Regiony zorganizowały i uczestniczyły w 52 imprezach  
o różnym charakterze (charytatywne, sportowe, wspierające profilaktyczne działania  Policji,).  
Imprezy te  miały zasięg ogólnokrajowy,  międzywojewódzki i lokalny.  Beneficjentami działań 
Regionów IPA  byli ich członkowie, funkcjonariusze  i pracownicy Policji i Straży Granicznej   
członkowie rodzin tych służb oraz społeczność lokalna.  Wzięło w ich udział około 4.733 osób  
Organizowane przedsięwzięcia miały charakter zarówno zamknięty jaka i otwarty. 

 
8. Wspieranie działań podejmowanych przez Zarząd i Prezydium Zarządu Podkarpackiej 

Grupy Wojewódzkiej oraz Przewodniczących Regionów PGW. 
 

W 2021 roku, tak 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 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.  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.  

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

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

 


