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REGULAMIN
PREZYDIUM ZARZĄDU WOPR
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W POZNANIU
Postanowienia ogólne
§1
Działalnością Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego Województwa Wielkopolskiego w okresie
między posiedzeniami Zarządu kieruje Prezydium ZW WOPR. Skład członków Prezydium proponuje
Prezes Zarządu do zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Postawą prawną do działania
Prezydium stanowi Statut WOPR Województwa Wielkopolskiego § 34 i § 35.
§2
Prezydium składa się z siedmiu osób w tym: Prezesa, dwóch wiceprezesów, dekretarza, trzech członków.
Członkowie władz wielkopolskich pełnią funkcję honorowo z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu.
Posiedzenie Prezydium
§3
Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.
O terminie, miejscu oraz przedmiocie posiedzenia członkowie winni być powiadomieni na 7 dni przed
terminem.
Prezydium prowadzi sprawy związane z bieżącą działalnością WOPR, zwłaszcza dla podejmowania uchwał
dotyczących działalności organizacyjnej, szkoleniowej i finansowo-gospodarczych.
Podstawowe materiały winny być przygotowane przez referentów w formie opisowej lub sprawozdawczej
i przekazane Prezydium.
Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
§4
Wszelkie sprawy, mające być przedmiotem obrad Prezydium powinny być uprzednio uzgodnione
z odpowiedzialnymi lub sprawującymi nadzór nad danymi zagadnieniami – członkami Prezydium.
W sprawach finansowych i działalności mającej skutki dla gospodarki materiałowej potrzebna jest opinia
Prezesa i Głównego Księgowego w przedmiocie celowości i gospodarki zamierzeń i uchwał.
§5
Dla ważności uchwał Prezydium jest obecność co najmniej czterech członków, w tym Prezesa lub jednego
z Wiceprezesów.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ilości – rozstrzyga głos przewodniczącego.
W szczególnych przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia korespondencyjnego.
Z posiedzeń i ustaleń korespondencyjnych Prezydium ZW WOPR sporządza protokół z załącznikami opinii
i głosowania członków Prezydium w przypadku uchwał.

§6
W posiedzeniach Prezydium ma prawo uczestniczyć: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony
członek Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony członek Sądu
Koleżeńskiego – z głosami doradczymi. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony członek
Sądu Koleżeńskiego – z głosami doradczymi.
Obecność członków Prezydium na posiedzeniach jest obowiązkowa. Nieobecność na posiedzeniu
Prezydium winna być usprawiedliwiona.
W Prezydium mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni członkowie Zarządu, Komisji problemowych
oraz zaproszeni goście.
§7
Do zakresu działań Prezydium Zarządu w szczególności należy:
1. Zwoływanie posiedzenia Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego;
2. Opracowanie materiałów na Zjazd Wojewódzki delegatów i posiedzenia Zarządu;
3. Kreślenie szczegółowych kierunków działań WOPR;
4. Powoływanie komisji problemowych;
5. Projektowanie planów pracy i budżetu WOPR;
6. Opiniowanie programów szkoleń wojewódzkich;
7. Przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności WOPR w tym finansowych;
8. Przyjmowanie wniosków w sprawach WOPR;
9. Kierowanie wniosków do Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
10. Składanie Zarządowi Wojewódzkiemu sprawozdań ze swojej działalności.
Sprawy różne
§8
Prezesowi Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego przysługują uprawnienia Kierownika
stowarzyszeniaw rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do urzędującego członka Zarządu.
Urzędującemu członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Kierownika Stowarzyszenia w stosunku do
pozostałych pracowników Biura Zarządu i wszystkich spraw administracyjnych związanych z realizacja
zadań statutowych.
§9
Zmiana niniejszego regulaminu oraz prawo do jego interpretacji przysługuje Zarządowi, zgodnie ze
Statutem WOPR § 31 pkt. 4.
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