UCHWAŁA nr 37/X/2015
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
z dnia 12 grudnia 2015 roku
w sprawie używania słownego i graficznego znaku Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zwanego dalej „WOPR” w związku z art. 153 ust.1 i art. 163 ust. 1 Ustawy Prawo
Własności Przemysłowej postanawia się co następuje:
§1
1. Znak WOPR, którego wzór i zasady modyfikacji stanowi załącznik do niniejszej
uchwały, może być używany wyłącznie do realizacji celów statutowych WOPR i w
ramach działań władz WOPR lub jednostek, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3
2. Używać znaku WOPR na zasadach, o których mowa w ust. 1 mogą:
1) władze WOPR
2) jednostki wojewódzkie WOPR oraz jednostki działające w strukturach WOPR
na podstawie wykazu jednostek WOPR.
3) jednostki organizacyjne powoływane
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4) członkowie WOPR należący do jednostek wymienionych w pkt. 2 i 3
posiadający ważną Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR
5) osoby wykonując pracę na rzecz WOPR lub jednostek wymienionych w pkt. 2 i
3.
§2
Znak WOPR mogą używać zgodnie z zapisami § 1:
1) Członkowie WOPR - na odzieży i sprzęcie indywidualnie użytkowanym
2) Osoby prawne – na dokumentach, materiałach promocyjnych, prewencyjnych i
edukacyjnych oraz na sprzęcie, rzeczach ruchomych i nieruchomościach.
§3
1. Osoba fizyczna lub prawna inna niż wymieniona w § 1 ust. 2 pkt. 2-5 w celu
wykorzystania słownego i graficznego znaku WOPR zawiera umowę licencji z
WOPR.
2. Umowę licencji podpisuje Prezes WOPR lub osoba go zastępująca po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Prezydium Zarządu Głównego WOPR wniosku złożonego w
sprawie używania znaku.
3. Osoby wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 2-5 nie są uprawnione do udzielania
upoważnień do używania słownego i graficznego znaku WOPR.
4. Umowa licencji może zawierać zgodę na modyfikację znaku WOPR.
§4
1. Zabrania się używania znaku WOPR:
1) do celów niezgodnych ze statutem WOPR

2) w sytuacjach i działaniach przynoszących szkodę materialną lub wizerunkową
WOPR.
2. Znak WOPR jest znakiem prawnie chronionym i osoby wymienione w § 1 ust. 2 są
zobowiązane niezwłocznie informować Biuro Zarządu Głównego WOPR o każdym
innym przypadku używania słownego i graficznego znaku WOPR niezgodnie z
zasadami określonymi w § 1.
§5
Do rozstrzygania spraw spornych właściwy jest Sąd Honorowy WOPR i sądy powszechne.
§6
1. Prezydium Zarządu Głównego WOPR może dopuścić używanie formy
zmodyfikowanej znaku WOPR przez jednostki wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 2 i 3 i
członków WOPR wykonujących działania na ich rzecz z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
1) przy modyfikowaniu kolorystyki znaku WOPR dopuszcza się użycie dwóch
kontrastujących kolorów jeden do koloru tła drugi zastępujący kolory
niebieski i złoty.
2) przy modyfikowaniu znaku barwnego, modyfikacji nie mogą ulec kolory:
a) tła o charakterystyce: C:0 M:0 Y:0 K:0 – kolor biały
b) krzyża, pierścieni oraz napisu o charakterystyce: C:100; M:100; Y:0;
K:0; - kolor niebieski
c) kotwicy o charakterystyce: C:43; M:52; Y:81 K:1 – kolor złoty
2. Przy modyfikacji znaku WOPR nie dopuszcza się zmian:
1) treść, czcionki i sposobu rozmieszczenia napisu pomiędzy pierścieniami
2) proporcji wskazanych na rysunku znaku WOPR będącym załącznikiem do
niniejszej uchwały
3) wprowadzających zmiany idei znaku WOPR
4) kolorystyki znaku
5) zakrywających kontury elementów znaku WOPR z wyłączeniem znaku lub
herbu miejscowości lub innej jednostki administracyjnej właściwej dla
jednostki WOPR, umieszczonego na środku krzyża jednakże zakrywającego
nie więcej niż 30% jego powierzchni.
3. Dopuszcza się używanie na pagonach koszul, marynarek, bluz i kurtek znaku
składającego się z krzyża na tle złotej kotwicy z zachowaniem kolorystyki i
proporcji zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały
§7
Traci moc Uchwała Nr 2/1/03 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego z dnia 13 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia do
używania słownego i graficznego znaku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

