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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z 
działalności organizacji pożytku publicznego 

 
 
 

 

 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  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION / Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji / Sekcja 
Polska – Region IPA Kraków 
 
 
 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj               Polska Województwo      Małopolskie Powiat 

Gmina         m. Kraków
 Ulica    Mogilska Nr domu     109 Nr lokalu 

Miejscowość          Kraków  Kod pocztowy    31-571 Poczta      Kraków Nr telefonu    663-40-50-60 

 Nr faksu        12-61-54-813 E-mail      biuro@ipakrakow.pl Strona internetowa:    www.ipakrakow.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 19-12-2001 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

20-02-2012 r 

5. Numer REGON 356388244 6. Numer KRS  0000074312 

za rok 2020 
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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 

Ryszard Grabski Przewodniczący  tak    nie 

Andrzej Gaczorek Sekretarz  tak    nie 

Krzysztof Dulewicz Z-ca Sekretarza  tak    nie 

Andrzej Trepka Skarbnik  tak    nie 

Izabela Woźniak Członek Prezydium  tak    nie 

Marcin Wieczorek Członek Prezydium  tak    nie 

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 

Andrzej Grochowina Przewodniczący KR  tak    nie 

Janusz Chłoń Członek KR  tak    nie 

Wojciech Żmuda Członek KR  tak    nie 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

 
Region IPA Kraków jako jednostka terenowa Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska jest największą strukturą stowarzyszenia w Małopolsce, skupiającą 
w swoich szeregach 427 członków / stan na 31-12-2020 r./. Jest również największym Regionem 
stowarzyszenia w Polsce. 
 
Miniony rok to dalsze działania skupione na zapewnieniu prawnego bezpieczeństwa stowarzyszenia w 
sporze sądowym z generalnym wykonawcą budowy Centrum Rehabilitacji i Domu Seniora z pakietem 
hydroterapii dla dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie przy ul. Praskiej 
64. Postepowanie w toku.  
 
Niestety w związku z panującą pandemią COVID-19 nie można było zorganizować cyklicznych imprez 
profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności skierowanych do uczestników ruchu drogowego takich jak: 
„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, „Turniej Motoryzacyjny”, „Dzień Dziecka” „Pożegnanie 
Lata”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny pieszy”, „Bezpieczny Kraków”. Programy te są 
skierowane do szerokiej rzeszy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ramach których 
propagowane są prawidłowe wzory zachowania w zakresie poszanowania prawa.  W programie 
większości imprez dla dzieci i młodzieży znajdują się pogadanki i konkursy z zakresu bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym, egzaminy na „kartę rowerową”, pokazy sprzętu policyjnego. Uczestnicy akcji 
otrzymywali materiały propagujące bezpieczne zachowanie 
 
Zachęcamy naszych członków o krótkim stażu służby do wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych z 
policjantami z innych państw w ramach projektów: „Placement Programme”, „Police Young Programme” 
oraz seminariach organizowanych w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowo-Informacyjnym IPA (IBZ) w 
Gimborn (Niemcy, Nadrenia Północna–Westfalia). Wydarzenia te ze względu na pandemię odbywały się w 
roku 2020 w systemie on-line.  
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

  najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, 
przysiółek)                     
 

  gmina                                              województwo                    
 

  kilka gmin                                        kilka województw 
                                              

  powiat                                             cały kraj  
 

  kilka powiatów                               poza granicami kraju                          
 

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

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 1000 

 

Osoby prawne   0 

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

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego           tak            nie 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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 

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności 

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych  w ramach sfery 

1 
Porządku i bezpieczeństwa 
publicznego 

W ramach działania na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku, w celu poprawy komfortu pracy 
funkcjonariuszy, przekazaliśmy na rzecz 
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie 
urządzenie do parzenia kawy o wartości 
2.643,00 zł. 

                               0,00 zł 

2    

3    

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego            tak         nie 

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, zaczynając od 
najważniejszej, wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności.  

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności 

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych  w ramach sfery 
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1 Turystyka i krajoznawstwo   

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą          tak        nie 

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności. 

Lp. Numer kodu  Przedmiot i opis działalności 

1 Kod PKD: 68.20 Z 

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYNAJEM I 
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI:  
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, International Police 
Association ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska - 
Region IPA Kraków wynajmowało od kontrahenta powierzchnię 
użytkową w należących do niego nieruchomościach. Jednocześnie 
innemu kontrahentowi, działając na podstawie od wielu lat 
kontynuowanej umowy o współpracy, podnajmowaliśmy powierzchnię 
użytkową pod posadowienie urządzeń do dystrybucji puszek z napojami 
orzeźwiającymi oraz innych urządzeń vendingowych. 

   

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 46.575,24 zł 

W tym: 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6.118,90 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 8.400,00 zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 32.056,34 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2.643,00 zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 36.179,14 zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

      a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00 zł 

      b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 

      c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 5.618,51 zł 

      d) koszty administracyjne 7.300,73 zł 

      e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 23.259,90 zł 
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3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 10.396,10 zł 

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6.118,90 zł 

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

0,00 zł 

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania 

1   zł 

2   zł 

3  zł 

4  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 - 
dodatkowo podać kwotę) 
 

 

      z podatku dochodowego od osób prawnych …………………. zł 

      z podatku od nieruchomości                                             

     z podatku od czynności cywilnoprawnych 

      z podatku od towarów i usług                                       

      z opłaty skarbowej 

      z opłat sądowych 

      z innych zwolnień [wymienić jakich] 

        ..................................................................................... 

     nie korzysta 

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.) 

     tak          nie 

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 

 
 

 

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     osób 
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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   etatów 

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

   
0     osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków            tak         nie 

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

       427     osób fizycznych 

              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) 

           tak     nie 

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)  

  9  osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
         0,00 zł 

w tym: 
a) z tytułu umów o pracę   0,00 zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych   0,00 zł 

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

  0,00 zł 

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej 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            tak         nie 

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

            tak      nie 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 ----------------------------------  

2   
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Andrzej GACZOREK    ...........................................   Izabela WOŹNIAK         ............................................ 

Krzysztof DULEWICZ .............................................   Marcin WIECZOREK     ….......................................... 

3   

4   

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

 

 
Czytelny podpis osoby 

upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli 
w imieniu organizacji 

 
 

 
Ryszard GRABSKI .............................................. 
 
 
Andrzej TREPKA ................................................ 
 

(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
       2021-06-12 
 

 
(rr.mm.dd) 


