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REGULAMIN  

ZARZĄDU WOPR 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

W POZNANIU 

 

Postanowienia ogólne 

 

W oparciu o Statut Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego                                

o strukturze władz i kompetencji Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego ustala się regulamin 

działalności Zarządu na okres kadencji (2018 - 2023 r.) 

 

Skład Zarządu, jego uprawnienia i obowiązki 

 

§ 1 

 

Zarząd WOPR wybierany jest na okres kadencji, w składzie określonym uchwałą Zjazdu delegatów WOPR 

Województwa Wielkopolskiego. 

Zmiany w składzie osobowym Zarządu, rozpatrywane są w przypadkach: 

-  rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie; 

-  śmierci członka Zarządu; 

-  pozbawienia wolności, a w szczególności pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem    

   Sądowym; 

-  w razie wykluczenia z WOPR wyrokiem Sądu Koleżeńskiego; 

-  po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności. 

Postanowienia Zarządu w sprawie zwolnienia członka lub jego ustąpienia posiadają moc obowiązującą i nie 

podlegają odwołaniu. 

 

§ 2 

 

Zarząd kieruje całokształtem działalności WOPR w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów WOPR 

Województwa Wielkopolskiego. Wybiera ze swego grona Prezydium, może powoływać Komisje dla 

realizacji uchwał i  wniosków Zjazdów. 

Zarząd w czasie posiedzeń ocenia i akceptuje działalność Prezydium. 

 

§ 3 

 

Członkowie Zarządu zobowiązani są: 

-  aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia; 

-  czynnego udziału w działalności władz Wielkopolskiego WOPR, właściwego ze względu na    

   miejsce zamieszkania i członkostwo organizacyjne; 

-  branie czynnego udziału w pracach komisji i organów doradczych powołanych przez 

   Wielkopolski WOPR; 

-  uczestniczenie w zebraniach, naradach i imprezach, na które zostali zaproszeni jako    

   przedstawiciele władz Wielkopolskiego WOPR. 
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§ 4 

 

Członkowie Zarządu posiadają następujące uprawnienia: 

-  uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu, 

-  nadzoru    i kontroli          działalności   organizacyjno – programowej w Zarządzie, Oddziałach i Drużynach  

   WOPR w ramach    przydzielonych rejonów, 

-  zgłaszanie postulatów i wniosków w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, gospodarki  

   finansowej po przez Prezydium lub na Walnych Zebraniach Delegatów. 

 

Posiedzenia Zarządu 

 

§ 5 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w  miarę potrzeb, jednak nie mniej dwa razy w roku. Posiedzenia                                  

te zwołuje na podstawie uchwały Prezydium Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego. 

Powiadomienie członków Zarządu o posiedzeniu Zarządu wraz materiałami pomocniczymi i porządkiem 

obrad     powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 

 

§ 6 

 

W posiedzeniach Zarządu członkowie uczestniczą głosem decydującym i mają prawo przedstawienie 

wniosków i postulatów nie objętych porządkiem obrad. 

O rozpatrzeniu postulatów i wniosków, zgłoszonych poza porządkiem obrad przez członka decyduje Zarząd 

w głosowaniu jawnym. 

 

§ 7 

 

Obradom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony Wiceprezes. 

Uchwały Zarządu podejmowane są w sposób jawny zwykłą większością głosów, dla ich ważności 

wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga 

głos Prezesa lub osoby  zastępującej Prezesa zgodnie z § 33 Statutu. 

W szczególnych przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia korespondencyjnego.                               

Z posiedzeń i ustaleń       korespondencyjnych Zarządu sporządza się protokół z załącznikami opinii                                      

i głosowania Zarządu w przypadku uchwał. 

 

§ 8 

 

Prezydium na posiedzenie Zarządu może zaprosić, z prawem głosu doradczego: 

-  przedstawicieli władz administracji samorządowej i państwowej, 

-  przedstawicieli komisji problemowych działających przy Zarządzie, 

-  przedstawicieli innych organizacji polityczno – społecznych, 

-  ekspertów i   specjalistów   w przedmiocie spraw oraz inne osoby wg potrzeb, 

W posiedzeniu        Zarządu ma prawo uczestniczyć: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący 

Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Wielkopolskiego lub wyznaczony przez nich członek 

wymienionych komisji z głosami doradczymi. 

 

Prezydium, komisje problemowe, biuro Zarządu 

 

§ 9 

 

Zarząd  WOPR Województwa Wielkopolskiego wybiera ze swego grona Prezydium w skład, którego 

wchodzi: Prezes, Wiceprezesi, sekretarz i członkowie.  

Prezydium wybierane jest na okres kadencji, a zmiany w jego składzie wymagają uchwały  Zarządu. 

Zarząd upoważnia Prezydium do kierowania całokształtem organizacji na okres pomiędzy posiedzeniami 

Zarządu. 



Zobowiązuje się Prezydium do realizacji uchwał, wytycznych i składania sprawozdań na posiedzeniach 

Zarządu. 

Prezydium działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd WOPR Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 10 

 

Na wniosek Prezydium Zarządu, zatwierdza się skład osobowy i zakres prac komisji problemowych. 

Komisje działają w miarę  potrzeb, a postanowienia i wnioski Komisji realizowane są po akceptacji                         

przez Prezydium. 

 

§ 11 

 

Biuro Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego powołuje się na podstawie § 37 Statutu.  

Biuro jest organizatorem pracy władz organizacji i realizatorem zadań, celów i środków działania.  

Pracami biura WOPR kieruje Dyrektor Biura. 

Zadania biura określone są uchwałami Zjazdu delegatów, Zarządu Wojewódzkiego, Prezydium Zarządu 

oraz regulaminem wewnętrznym, zatwierdzonym przez Zarząd WOPR Województwa Wielkopolskiego. 

Nadzór z  ramienia Zarządu sprawuje urzędujący wiceprezes Zarządu. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

 

1. Zarząd WOPR Województwa Wielkopolskiego posiada kompetencje o zasięgu wojewódzkim w zakresie  

    działalności organizacyjnej Zarządów Oddziałów Rejonowych, Miejsko/Powiatowych, Miejskich,  

    Powiatowych i Środowiskowych oraz Drużyn, zgodnie z § 32 pkt. 7 i 9 Statutu. 

2. Zarządowi Wielkopolskiemu WOPR i Prezydium przysługuje prawo podejmowania uchwał i wniosków                        

    w zakresie władz  jednostek terenowych oraz zatwierdzania i odwoływania oddziałów i drużyn, zgodnie                        

    z  § 32 Statutu, pkt. 13 i 19 Statutu. 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia. 

 

Regulamin przyjęto uchwałą 1 na Zebraniu Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego                           

w Poznaniu w dniu 19.03.2019 r. 

 


