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rdrOZDZIAŁI
POSTANOWIEII,IIE OGOLNE

§1

1. Wodne oclrotnicze Pogotowie Ratunkowe Wojewóclztwa Wielkopoiskiego Zwane dalej ,,WOPR"

wielkopolski działa witrrrkturze ot,ganizacyjnej specjalistycznego stowarzyszenia woclnego

O clrotrriczego Po gotowia Ratunkowego określane go następnie i ako Stowarzyszerri e,

2. WOPR Wielkopolski prowadzi działalność zgodnie Z Llstaionym porządkiem prawnyln, a W SzczegolnoŚci

Ustawą z dniaÓ7 t wietnia 1989 rokrr Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnl,a 1B sierPnia 2011 rokil

o berpieczeirstwie osób przebyłvającycl-i na obszarach wodnyclr, Ustawa z dnla 24 kr,vietlria 2003 roku

o clziałalrrości pożlku prrt tl.r".go i o wolontariactę orazinrryni przepisami z zakresu ratownictwa

rł,oclne go jak rowniez statutem stolvarzyszenia i niniejszym statutem,

§2

l . obszar działania wopR wielkopolski jako podrniot uprawniony do wykonyłvania latownictłva wodnego

jest zgoclny z poc7ziałem administracyjnym kraju,

2. Sieclzibą władz WOPR Wielkopolski jest miasto Poznań,

§3

WopR Wielkopolski posiacla osobowość plawną i jest rvpisana cio Krajowego Rejestrtr Sądowego Pod

Nr 00001 8285B

§4

1. WopR Wielkopolslci w realizacji celów statutowyclr może współpracowaĆ z krajowYrni

i międzynarociówymi otgantzaclaLni o podobrrych celach i sposobaclr ich reaiizacji.

ż. Zasady iforrrry rvspółdziałania określa Zarząd WopR Wielkopolski.

§5

i. WOPR Wielkopolski opiera swoją działalność na placy społecznej członków,

2. Do prow adzęniaswyclrpraw WOPR Wielkopolski moze zatrudniaĆ pracowników W tYm swoich

członkórł,
3. członkow te zarządvGłównego mogą otź}mywać wynagrodzenie za czytności w zwizlzku

z pelnioną lunl<cją.

§6

1. WopR Wielkopolski trroze prowadzić działalność gospodarczą na ogolnyclr zasadaclr okreŚlorrYclr

, §.iT:X:;}X:'X|"nffi:..rej wopR wielkopolski przeznac zasięnarea|lzacjęcelów statutolvyclr



i trie trroze bYcPrzeznaczony do podziału między członków, takze wólvczas gdy są jego pracownikallii.

§7
1. W stnrktulze otganiz,acl,jnej WOPR Wielkopolski clziałają jcdnostki tcrenowc.

a) OcldziałY, obejmująoe zasięgiem d,ziałaniawydzielorly obszar zgoclny z podziałem
administt-acyj rryrrr kraj r,r ;

b) DruzYnY, Powołane na okreŚlonyn'l obszarze u,oclnytn, płyrvalniaclr i kąpicliskach lub tcrenach trird
wodą,

2, WOPR WielkoPoiski nroze równiez tworzyc ośrodki specjalistyczne w celtt prowacl zęnia działalności
w zakresie sportów wodnych i wyroczynku nad wodą.

3, OddziałY lxogą PosiadaĆ osobowość PIaWną, którą uzyskują z drricrn uplawomocnierria sie post;rnowienia
sątlu o tvpisie do t,ejestru.

§8
1. wopR wiell<opolski używa sztandaru przyjętego w stowarzyszetriu,
2, WOPR WielkoPolski WOPR uZPVa oclznaki organizacyjnej w florrnie kolistej, a wewnątrz niebieski kr.zyz

lra tle złote"j kotwicY z naniesionym wokół niego - porrriędzy dlvotrra pierściełriami - napisetl Wodne
Oclrotlri cze Pogotorvie Ratunkowe.

3, WOPR WielkoPolski Posługuje się okrągłą pieczęoią indyłviduali zującą oraz użyvainnych pieczęci
zgodlrie z oborviązującyrlri przepisalni.

F(OZDZ/AŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§9
l, Zasaclnicze cele WOPR Wielkopoiski są zgoclne z celami Stowarzyszenia i sprow adzająsię do

orgatrizowarria PotnocY i ratowania osób, które rrległy wypadkowi lrrb rrarazorre są na niebezpieczeirstrvo
utratY zYcia lub zdrowia na obszarach wodnych - l<ąpieliskach i płyrvalniach olaz irrrrych obicktaclr
dYsPonrrjącYclr nieckarni basenowyrrri do płyT,vania, iiąpania się, trprawiania sportów ltrb rekreacj i oraz
ttpowszeclrnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

2, Celalrri statutowYnri WielkoPolskiego WOPR są równiez ilrne clziałania ze sfery działalności pozytkri
publiczrrego w zakresie:

a) bezpieczeństwo państwa, porządku tbezpieczeństwa public znego;
b) ratowrrictwa i ochrony ludrrości;
c) ponocy ofiarom katastrof i klęsk zywioigqzych,
d) uPorvszechniania kulturY fizycznej i sportu, azwłaszczapozaszkolnych form eclukac1i sportowej

oraz zajęc sportorvyclr i rekreacyjnych;
c) natrki, edukacji i wYclrowania lv tytn poprzęzkształtowanie postarł, społecznyclr stuc]cntór.v

i r,tczniów w niesieniu Polnocy osobonr przebywĄących nacl iodą, kńryc 1l życie lub zdror,vię
zos(ało zaglozolle;

f) rvypoczylku osób dorosłyclr, dzieci i młodzieży;
g) oolrrony i prornoc.ji zdrowia;
1r) PorrrocY sPołecznej, aw szczegÓIrroŚci rodzinonr i osobonr znajdujących się w trudlrej sl,tuacji

zyciowej;
i) działalności na rzecz osob rriepełnosprawnych;
j) zaPobieganie zjałviskorn Patoiogii społecznej w tyrn pt,zeciwclziałanta uzależtrieniom alkolrolowyin

i narkornanii;
k) działania natzecz ochrony środowiska.

3, DziałalrroŚĆ okreŚlona w ust. Żlit. a- k, moze być prowadzolra nieoclpłatnie, jak równiez orlpłalnie.

§10
WoPR Wielkopolski reaiizLrje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowalric, kierowanie, koorcllmor,vanie i bezpoireclnie prowaclzeni e działańw ramaclr
ratownictwa wodnego przez własne jednostki terenowe, w tynr dl-r,rzyny;



2) wspołdziałanie z organami adrninistracji rządowej, sartorządowej i innymi podmiotami
' 
zainteresowanymi bŹzpteczehstwem i porządkiem na wodach oraz ochroną Środowiska wodnego;

3) ldziałw akcjach ratowniczych podczas zagrożehpowszechnych, katastrof natrnalnYch, awarii

Ięchlicztly"i orurpodejmowaii" driuŁuhdla zapobiegania katastrofom ekologicznym i Pozarom

na obszarach wodnych;
4) prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, w §łn rejestru;

sjp.ogrurr.owanie oraz prowadzenie działalności prewencyjnej, profilal<tycznej i edukacYjnej
' 
* ,ipr"ui" bezpieczeistwa na obszarach wodnych i ochrony środowiska wodnego;

6) prowadzenie działalności na rżeczupowszechniania nauki i umiejętnoŚci PłYwania;

7jwystępowanie do właściwych podŃotów o usunięcie zagrożeńlń wstrzyrnanie eksPloatacji

obięktów oraz urządzeń wl.poczynkowych, spotlowyclr, rekreacyjnych i turystycznyclr

położonyclr nad wodą;
8) wydawanie eksperlyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków

przy datny ch w ratownictwie wo dnyrn;

o1'anillzę iagtożeń i identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństłva osob,
' 
*yt oJystqących obsrar *odny - kąpieiiska i płyłvalnie oraz inne obiekty dysponujące nieckarni

basenowymi dó pływan ia,kapantasię, uprawiaiia sportów lub rekreacj i oraz wYstęPowarrie do

organów adminiitracji samorlądowej i innych podmiotow o nakazanie usunięcia zagroŻeń,lak

również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obięktów |ub urządzeń;

10) wydawanie zaŚwiad czeńiezpieczeństwa kąpielisk, płyłvalni i innych obiektów dYsPonującYclr

Neckami basenowymt;
1 1) prowadzenie szkol ęh oraz doskonalenie umiejętności ratowntczych;

i zj nadawanie stopni ratowniczy ch oraz określenie uprawnień do prowadz ęnia działań ratowniczYclr

w za\eżności od posiadanyclr kwalifrkacji;
13) nauczanie i doskonalenie umiejętności płyłvania;

I j egzamtnowanie oraz wydawu,ri. dokrr*entow oraz odznakpotwierdzającYch umiejętnoŚci

pływania;
1s) inicjowanie i podejmowanie prac burlowlanych w zakresie bezpieczeilstwa na wodach;

t oj krzówienie et}ki ratowników wodnych i umacnianie więzi or gantzacyjnej członków;

1 7) poprrlar yzow anie celów statutowych;
18j wl.mianę doświadczeń i współpracę z pokrewn;,mi organizacjami;

19j prowad ięntę dztałalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym organizowanie zawodow;

ZOj organizowanie wodnej słuzby ratowniczej, w tym jednostek terenowych;

z 1 j prówad zenlę działanóści gospodarczej we własnym zakresie i poprzez tldziŃ w innYch

przedsięw zięciachmającyóh ńa celrr uzyskanie środków narea|tzację zadań statutowYch;

ż2) śwladczenie usfug w zakresie ratownictwa wodnego;

23j programowanię o*raz prowa dzęnię działalności prewencyjnej, profilaktycznej i edukacYjnej

w zakre s i e pr ze ciw działania uzależni eniom alkoho 1 owyn i n arkomani i,

24) podejmowanie działalności w zakresie rozwoju sektora rybołówstwa i akwakulturY.

ROZDZI^ŁU
CZŁONKOWIE,ICH PRAWA I OBOWIĄZIś|

§11

1. Członkiem WopR Wielkopolski może być osoba, która wyraziła gotowoŚ Ć realizacjl celów

Stowarzyszenia i zadeklarowała się przestrzegać regulacji statutowych i innych obowiązującYch w tYrrr

zakresie aktów prawnych.
ż.Przynależność do WOPR Wielkopolski jest dobrowolna,

§12

wopR wielkop ols ki ztzesza członków : zwy czajny ch i wspieraj ąc ych,

§13

1. Członkiemzwyczajnym moze być: ! .

a) osoba p.łnot"t riu (obywatel polski lrń cudzoziemiec), posiadająca pełną zdolnoŚĆ do czlmnoŚcl



Pra\\ĄlYch, nie Pozbawiona praw publicznych, identyfiku.jąca się ze statutowyrni celami WopR;
b) osoba małolettria w wieku 13 - 1B lat, mająca ograniczoną zclolność clo czylności prawnyc|1,

jednakze rrraloletni porlizej l 6 lat powinien uzyskać pisemną zgod,ę przeclsiawicieli ustai,vowych.
2. Członkorł'stwo trabyr,va się poprzez złożenię cleklaracji członkołvskrejl ieipoOpisarrie oraz przy.lęciĆ

l< alrdyd a tur y pr ze z Prezyd i um Zaruądl O cldz iału.

§14
l , Członkonr zwYczajnYm,ktorzY swoim zaangażowanienr i pracą społeczna wnieśii szczegollty rvkłac1

w rozr,ł'Ój idei WOPR lub w inny ztaczący sposób zasłużyli się dia ratownictrł,a woclnegó nróze być
lladana godność Człon]<a Flonorowego WOPR.

2, Człorlkostwo honorowc nadaje Ifuajołvy Zjazd, WOPR na wniosel< Zarządl WopR Wielkopols kibądż
Zarządu Reionowego WOPR Poparty pr:zezWOPR Wielkopolski, a także na wniosek ZarząduGłównego
WOPR.

3, Członek HonorowY zaclrowuje Prawa i obowiązki członka zwyczaqego, przy czynr jest zrvolniony
z obowiązku regulowania składki człorrkowskiej.

§15
l , Prezesenr a'ono.61łlPx WOPR Wielkopolskr lrrb jego Oddziału terenowego moze być osoba fizyczrla, prl

zakończenir.r pcłnicnia firnkcji Prezesa WOPR, która swoją wielkiej ,niurlidziałalnością zasłużyłasię cllaratorvnicturawodnego, ' J --l .s

2, GodrroŚĆ Prezesa l-Ionorowego nadaje lra wniosek ZarząduWalne Zebranie oclpowieclnio:
Zjazd Wielkopolski WOPR Ilń Zjazd, Odclziału WOPR,

3, Prezcs HonorowY WOPR nie moze pełnić funkcji przewidzianych we władzacir WopR na
clotyclrcza sowynr szczeb 1u organizacyjnynr.

4. Pi,czes Honoror,vy zwolniorry jest od opłacania składj<i członkowskiej.

§16
l , Członkierrr wsPierającYlI moze zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna trie posiaclająca

osobowoŚci Pralvrrej lub osoba flzyczna,,któri akceptu;e idee WopR orazŹad,eklaiowa]a się opłacae
skłzrdki członl<owsl<ie lv wYsokoŚci ustalonej uchwałą WOPR Wielkopolsi<i lub jednostki terenowej czytez lłl inny sposób r,vspierać działalrrość statutową.

2, Członków wsPiera.jącYch Przyjrnuje Prezydiutn Zarząduna pocistawie pisetlrrrej dcklaracji.
3. osoba prawna działa w WoPR Wielkopols ki przez swoj ego przedstawiciela,

§ 17

Członl<owie zwYczajni i wsPierając y należądo WOPR Wielkopolski lub właściwej jednostl<i tercnowej, 1l r l
{()(l(izlattl, oluzyny)

§lB
1 . Człorre k zlvyczajny n]a prawo:

l ) wybierać i być wybranyrn do władz WOPR;
2) uczcstnicZen^aw zebraniach, konferencjach, szlrolcniu i innych przedsięwzięciach;
3) l<orzYstac zlrządzeń, świadczeń i pomócy łv realizacji celów ,tut.,to*|.t ;4) noszenia odznaki organizacyjnej ;

5) odwołYwania się od uchwał i orzeczeń władz w sprawaclr członkowskich,
6) zgłaszania opirrii, wniosków, postulatów pod adresem władzWoPR; '
7) l<orzystanie z innych uprałvnień wynikających ze statuttt, uclrwał i działalllości WoPR.2, Członkowie małoletni w wieku 16 cto 1 8 lat koizjs tają z czynnego i biernego ]]rawa wyborczego przyczyln W składzie Zarządu więlrszoŚĆ 11luSZą statrowic osobyposiadające pełrrą zclo1rrość c1o czyrurościprawnygh.

3, Człorrkowie lnałołetni Porrizej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowanirt na walnym zebraniuczłonkórł', ani tęŻ rrie korzystaj ą z czynnego i bi".rr"go pfawa wyborczego do rł,ładz.

ę,
Ę_.



§19

Członek zwyczajny zobowiązany jest r1o:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji statutowych zadań WoPR;

Ż)ptzesIrzeganiastatutu,regulaminówiuchwałwładzWoPR;
3j regulamego opłacania skiadek i innych świaclczeir obowiązującyclr w WopR;

4) propagowania celów WopR, goclnego reprezcntowania i przyczyntania się swoimi działaniami do

wzrostu znaczęnla WOPR;
5) nie pociejmołvanie własnej działalności gospoclarczej w oparciu o nrajątek WOPR ltrb mającej

znamiona kolizji interesów z działantami WOPR,

§20

1. członek wspierający z wyjątkierrr czynnego i biernego plawa wyborczego

w § 18 ust. 1 pkt. 2 - 7.

ż. Czionekwspierający jest zobowi ązany do legrtlarncgo wywiązywania się

oraz przestr zegania uchwał i regul arrrinów władz,

§21

1. Członkostwo w WOPR ustaje na skutek:

1 ) dobrowolnej rezygn icji z przynalezności do WopR zgłoszonej na piśmie Zatząclowi;

2) śmierci członka iń utiaty-osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą

Prawną;
3) skreśleni aprzezprezycliulrr Zarządltz listy członkow z powoclu zalegania, z oPłatą składek

i innych świadczeń za ubiegły roli do końca drugiego kwartału kolejnego rokrr;

4) wyklirczenia na podstawie plawontocn 
"go 

orr"Ćr"iria Są<lu Flonorowego, Sąclu l(olezeirskiego,

I(omisji Dyscyplinarnej ;

5) pozbawieniu piu* pubiicznych p'awonocnym wyrokiem sadu powszechnego;

posiada prawa określone

z cleklarowanych świadczeli

_).

+.

6) rozwtązarria się WOPR.
osobie skreślorrej z lisiy członków Zprzyczy|wskazanych w ust. 1 pkt, 3 przysługuje odwołanie clo

Zarządlsw ciągu 30 dnilicząc od daty ich zawiaclomienia o skreśleniu,

Członkostwo lTloze być przywrócone po opłaceniu zaległych składek. lub Po ich umorzeniu Przez ZarzTd

w urrrotyłvowanych wyp adlcach.

Uqtanic członkostwa pówoduje utratę posiadanych stopni i uprawnień.

FrOZDZIAŁIv
STRUI(TURA ORGANIZACYJNA

si
Y!

l .Włiclzallli WOPR Wiclkopolski są:

1 ) Walny Zj azd D ele gatów WOPR Woj er,vództwa Wielkop o1 skie go ;

2) Zarząd WOPR Wiellropolski;
3) I(omisia Rewizyjna WOPR Wielkopolski;
a) Sąd l(olezeński.

2. Przedstawiciele na Zjazd Delegatow
WoPR.

wybierani są na okres 5 lat na zebraniaclr jednostek terenowych

3. Olcreślenie liczby delegatów, tryb i zasady ich wyboru określa Uchwała Zatządl WOPR Wieikopolskt,

§23

1. I(adencja wszystkich władzwoPR trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,

bezwzględrrą większością głosów, Wybór władznasiępuje spośród nieograniczonej liczbY katrdYdatów,

2. Uchwały władzwoPR, o ile statut nie stanowi ,nu"rĄ,poaelmowane Są W głosowanitt jawnym, zwyl<|ą

większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowatria,

3 , W przypadku ustą|ie nia, wyt<iucze nia lub śmierói czło nka władz WOPR w trakcie kaclerrc ji, skład

osobowy władzjest uzupełniany spośród nie wybranyclr kandydatow, uprawnienie do kooptacji

przysługuje władzom, kiorych .t łud osouowy riległ zrnniejszeniu, Liczba dokooptowanych w ten sposob

§22



§19

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1 ) aktyłvnego uczestnic zenia w ptacach i realtzacji staftttowych zadai wopR;
ż) ptzesttzegania statutu, regulaminow i uchwał wŁadz WOPR;

3j iegulamego opłacania skiaclek i innych świadczeń obowiązującyclr w WopR;

4) propagowania celow WopR, godnego reprezentowania i przyczyntania się swoimi działaniami do

wzrostu znaczęnla WOPR ;

5) nie poclejmowarrie własnej działainości gospodarczej w oparciu o majątek WOPR lrrb rnającej

znamiona kolizji interesów z działanlami WOPR,

*..n 
§20

i. Członek wspierający z wyjątkienr czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone

w§18usi. 1pkt.2-7.
2. członekwspierający jest zobowi ązany do reguiarnego wyrviązyrvania się z deklarowanych świadczeń

oraz przesffza$anla uchwał i regulamin ow władz,

§21

1. Członkostwo w WOPR ustaje na skutek:

i ) clobrowolnej rezygnicji z przynależności do WopR zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2) śmierci człĆnkairiu ,rtiuty-osóbowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą

Prawną;
3) skreśleni a p1zezPrezydium Zarządlsz listy członków z powodu zalegania, z opŁatą składek

i innych świadczeń ziubiegŁy rok do końca drugiego kwartału kolejnego roku;

4) wykluczenia na podstawie prawomocn ęgo orzecze,riu Sądu Honorowego, Sądu I(olezeirskiego,

I(omisj i Dys cyplinarnej ;

5) pozbawi".,iu piu* pubiicznych prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego;

6) rozwiązania się WOPR.
2. Osobie skleślorrej z lisiy członkow zptzyczylwskazanych w ust, 1 pkt, 3 przysługuje odwołanie do

Zarząduw ciąg.ri0 dni licząc od daty ich zawiadomienia o skreśleniu.

3. Członkostwo moze byó przywrócone po opłaceniu zaległych składek. lub po iclr umorzeniu Ptzez Zarząd

.,* w ulnotywowarlych wypadkach.
]EłJątu.ri. członkostwa pówoduje utratę posiadanyclr stopni i uprawnień.

;iłłr ':\ p.ozDzIłŁIrz
,iji: \ :i sTRUKTURA oRGANIZACyJNAn;-i:, | _- i
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^ ,/' *,i § 22,-:,"/ v

"i.Wńrurni WopR Wiell<opolski są:

1 ) Walny Ąazd, D eie gatów WOPR Woj ewództwa Wielkop olskie go ;

2) Zarząd WOPR Wielkopolski ;

3) Korrrisja Rewizyjna WOPR Wielkopolski;
a) Sąd I(olezeński.

2. Przedstawicięle na ZjazdDelegatow wybierani są na okres 5 lat na zebraniach jednostek terenowych

WoPR.
3. okre ślen ie |iczby delegatow, tryb i zasady iclr wyboru określa Uchwała Zarządll WOPR WieikoPolski,

§23

1. I(adencja wszystkich władzwoPR trwa 5 lat, ich wybór odbyTva się w głosowaniu tajnlłn lub jawnym,

bezwzględrrą większością głosów. Wybor władzrrasiępuje spośród nieograniczonej liczbY kanciYdatów,

2. Uchwały władzwoPR, o ile statut nie stanowi lnaczĄ,podejmowane Są W głosowanirr jawnym, zwy|<łą

większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowllia,

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmieróiczłonkawładzWOPR w trakcie kadencji, skład

osobowy władzjest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatow. uprawnienie do kooptacji

przysługuje właÓ"o*, których Śtłud osobowy utegł Źmniejszeniu, Liczba dokooptowanYch w ten sPosob



3) Uclrwaletrie regr:lan-Linów rrie zastrzeżonych do właściwoŚci irrnYch władz;

4) Wybor Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu I(olezeńskiego;

5) Rozpatryłvanie odwołalr od uc]rwał Zarządl l otzęczeń Sądu KoleŻeńskiego;

6) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozriań z działa\lościZarządt:,I(omisji RewizYjnej i SądLr

Kolczeńsl<icgo;
7) podejmo*ur",i. uclrwał - na wniosek I(omisji Rewizyjnej - o udzielenirr lub odrnowie udzielenla

ab s olrrtori Llm ustępuj ą c emu Zar ządow t;

8) Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządtt godnoŚci Prezesa Honorowego;

9) Podejmowanie uclrłvał w sprawach zarządzania majątkiem;

10) podjłcie uchwały o rozwlązanru WOPR Wielkopolski i przeznaczenitr jego majątku;

, i t j poa"j-owanie uclrwał rł, innych sprawach wniesionych pod obrady;

', ZARZĄD WOPR WIELKOPOLSKI
, -' §30

I.ŻarząclwopR Wielkopolski, jest najwyższąwładząWOPR Wielkopolski kieruje jego clziałalnoŚcią

w okresie między Zjazdaml Delegatów WOPR Wielkopolski,
ż. Zarządwopir Wieikopolski za ńoją działalność odpowiada przedZjazdem Delegatów WOPR

Wielkopolslci,

§31

1. W skład ZarząduwoPR Wielkopolski wchodzi od 15 _ 31 członków.

o 1iczbic osob w składzie Zarząitldecycluje Zlazd Delegatów WOPR WielkoPolsl<i Przez Pocljęcie

uclrwały,
2. Na pieiwszym posieclzeniu Zarządwybiera ze swego grona Prezydiurn w składzie 7 - 11 osob,

w st<łacl Irróry,iirrrn wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, członkowie,

3. pracairri Zaruąc|li prezydium i<ierule prezós ZarząduwoPR Wielkopolski,bądŹ z uPowaznierria jeclerr

z wiceprezcsow. W przypadkach 1osowych uniemozliwiającyclr Prezesowi Sprawowanie furrkcji,

"ryrrnóś.i 
w tym ,ut r.ri! pełni wiceprezes wyłoniony w uzgodnienirr z pozostałi,łni wicePrezesami,

a w raziebraku takiej zgody uchwałę w tyrn przednriocie po<lejmuje zarząd.

4. Zasady i trló działailaŻarządtt i jego Prezyclium ustala regł-rlarrrin uchwalony przezZarząd WOPR,

5. posiedze nia ZarząrJuWopRWieikópolski odbyłvają się w miarę potrzeb, nte tzadziel jeclrrak ntŻ raz na

poł rokr:.

§32

Do zakresu działaniaZarządl WOPR Wielkopolski nalezy:

1) Zwoływanle Zjazdu Delegatow WOPR Wielkopolski;
ż) Reali-zacja programu i celów WOPR otaz realizacja uchwał Zjazdu;

:j oneślen ie szczegółowyclr kierunkow działania WOPR WielkoPolski;
4i Uchwalenie progi,amów pracy i zatwierdzenie rocznyclr sprawozdań z działalnoŚci;

5) Uchwaienie budżetu;
6) Reprezentowanie WOPR Wielkopolski na zewnątrz;

7) powoływanie, przyjmowanie ltrb odwołyr,vanie, rozwiązywanie i wykluczanie jednostek

Terenowych;
8) Prowadzenie ewiclencji członków WOPR Wielkopolski;
9j Wnioskowanie o 

"u*i"rr.rlie 
uchwał zarządowjeclnostek terenowyclr , w raz:,e ich sPrzecznoŚci

z przepisami prawa, postanowieniarni statutu oraz uchwałami władz;

to; nŻiałalności Lądź wystąpienia WOPR z organizacli krajowych l, zagrau,cznYch oraz

rnięclzynarodowyclr, alakżę odcielegowania do niclr przeclstawiciela WOPR;

11) podejmowanie uchwał o nabywaniri, zbylvaniu i obciążaniu majątku nieruclromego i ruclrotncgo

WOPR Wielkopolski;
1 2) Uchwalenie regularninów;



13) zawieranie porozumień o współpraoy z organami administr-acji rząclowej, organami jednostek
samorządu terytorialne go i władzami innych organizacjt;
Organizołvanie i prowadzeni e działalrrości go spodarczej ;

14)
15) Pobieranie opłaty wpisowego i skłaclki człoŃowskiej dla człoŃów zwyczajnych oraz

minirrralnej składki dla członków wspierających; w wysokości ustaionej pri"i Zurrąd Głór,rłly
WOPR;

16) WYstęPowanie z wnioskami o nadanie goclności członka honorowego i prezesa honorowego
WOPR;

17) występowanie o nadanie odznaczęh członkom zwyczajnymwopR;
18) Składanie Zjazdowi Delegatów WOPR Wielkopolski sprawozdań ze swe.j clziałairrości;
19) zajrrrowanie stanowiska w przedrniocie utworzenia jednostki tercnowej;
20) I(oordynacja i wsparcie działalności jednostek terenor,vych,
21) Podejrrrowanie uclrwał w sprawach niezastrzężonych do kolrrpetencji innycli wŁadzWopR;
22) Zaciąganie zobowiązań w tyn majątkowyclr w imieniu WOPR.

§33
Ę"

Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za l ptzeciw decycluje głos prezesa
lr-ib osobY zastęPującej plezesa. Od uchwały Zauąduprzysługuje p.u*o odwółania d,o ZjazduDelegatów, ,

WOPR WielkoPolski w tenninie 30 clni od claty otrzymania*t rvuły za jegopośrednictwcrn. - 
"

§34 | ,. ,

1 , Orgatrem Wewnętrznym Zarządu Wielkopolskiego WOPR jest Prezyciium, w którego skłacl wchóclzą. 
:

prezes, wiceprezesi, sekreta,rz i członkowie.
PrezYdium kieĄe działalnością w ol<resic międ,zy posiedzeniami Zatządvtw zakresie ol<reślorrym ":
w regulanrinie Zarządt|, aw Szczegóiności zwołuje i przygotowuje materiały na posied zenia Zirządu
UclrwałY Prezydir"rrn podlegają zatwierdzeniu na najbli żsiymposiedzenirr ZarząAu.

§35
1. Do obowiązków prezydiurn zarządu należy w szczegóiności:

1) Realizacja uclrwał Zarządu;
2) PrzYgotowanie proj ektów planów działania i prelinrirrarzy budzetowych ;
3) I(oordynowanie działalności i wspieranie jednostek terenowych;
4) Poivoły,wanie zespołów 1Lrb komisji o charaktcrzc opiniodawczym;
5) zatwierdzanie planów w zakresie szkolenia ratownitow.

2, Posiedzenia PrezYdilm Zarządu odbywają się w tniarę potrzeby, nie rzadziejjednak niż razna clwa
rniesiące, Posiedzenia Prezydirrm zwołuje Prezes, aw'r-aziejego nieobecnosci wyznaczony rviceprezes.

3, Podczas głosowania uclrwał Prezydiurrr Zanąduw przypadku-równej Iiczby głosów zaiprzeciw clecydujegłos Prezesa lub osoby zastępującej Pr.ezesa.
4. Pl,ezydirrmZu,ządu składa Zarząd,owi sprawozdanie ze swej działalności.
5. Nadzór nad działalnością szkoleniową.

§36
l , W okresie nriędzY Posiedzeniarni Prezydium decyzjc w sprawach biezącyclr podejmuje prezcs, w tym codo obsady pracowników biura WOPR.
2, DecYzje Prezesa w sPrawach Przekraczająoyclr zwykły zarząd,w tym finansowe podlegają zatwierdzenirtprzez Prezyclirrrn.
3, W unołr'ach międzY StowazYszeniem a członkiem Zarząduoraz w sporach z nim,Stowarzyszenie

fePtezentuje członek organu kontroli wewnętrznej, *skurany w uchwale tego organu,

§37
L Zarząd WOPR WielkoPolski do Prowadzęniaswyclr spraw tltoze twotzyć biuro i zatrudnić pracownilrow.
2, Szczegołowe zasadY działania biura okrcśla reguiamin uchwalon y prr") Zarząd,WOpR Wielkopolski,



KOMISJA REWIZYJ|{A WOPR WIELKOPOLSKI

§38

I(omisja Rewizyjna jest właclzą WOPR Wielkopolski powołaną do sprawowania korrtroli nacl jego

działalrrością.

§39

I(omisia Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają Ze Swego grona

przewoclnic zącego, wiceprzerł,odniczącego oraz sekretarza.

§40

l. Do zakresu działalności l(omisji Rewizyjnej na7eży:

1) przeprowailzenie przynajrłrrriej raz rv roku kontroii działalności mery'torycznej i finansOwej

WopR Wielkopoiski z uwzglęclnieniem celowości, rzetelności, prawiclłowoŚci oraz zgodnoŚci

z przepisami statutu i uohwał władz;
2) pizeclitaw tente Zarządou,i WOPR Wielkopolski protokołow pokonttolnycir wraz z wnioskalnj;

3) wspołpraca z l(ornisjami Rewizyjnymi jcdnostek tererrowych;

4) pru*o zą.lunia zwołaniaZlazduDelegatow WOPR Wielkopolski w razie nie zwołania go ptZęZ

Zarząc1, w tertninie lr-ib w trybie ustalonym w statucie;

, 5) u,rrioskowanie o zwołanie posieclzenia ZavąduWOPR Wielkopolski w celu ornówienia wYrrikorv

' I(ontroli;
6) u clrwal ani e własn e go regLtl am i nu dzlałania;

, 7j skłaclante ZlazdowiDelegatorv Wielkopolslci sprawozdań ze swej clziałalnoŚci oraz zgłaszante

1vn i o sków o udzi elcni e lrrb odmowę ridziel enia ab solutoriu m Zarządow t,

2. I(ornis.la Rerł,izy.ina ma prawo żądarua ocl członków Zarządu WOPR Wielkopolsl<t złożetia PisemnYclr

1 Lrb us tnyclr wyj a śnień dotyczących kontrolowanych spraw,

§41

1. przewocln |czący lub rvyznac zony człotek l(omisji Rewizyjnej ma plawo udziałtr z głosem cloladczYm

w posiedzeniach Zarządu WOPR Wielkopolski ijego Prezydiunr.

2. Członltowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innyclr funkcji we władzach WOPR.

§42

W przypadkaclr okreśionyclr w § 40 ust.1 pkt, pkt. 4, 5 Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski
powinión być zwołarry w tenninie nie dłLtzszytrr niz 60 dni od daty zgłoszeua żądania, a posiedzenie

ZarządltwoPR Wielkopolski nie później niz w tenninie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

SĄD KOLEZEŃSIfl

§43

Są<l Kolezeński jest naczelnąwładząWoPR Wielkopolski powołaną clo rozpatl'yl,vania i rozstrzYgania

sporów pomiędzy członkami, a władzanri WOPR oraz do:

1) rozpatrywania sprałv zwtązalych z naluszęnlemplzez członków postanowień statutu i uclrrvał

władz,nieetycznego postępolvania w działalności członkowskiej, niegodncgo zaclrowania się,

dopuszczenia się innyclr przewinień godzącyclr w dobro członka bądź stowarzyszenia WOPR;
2) r,v sp ółpracy z korni sj ani clyscypl inanrymi j edno stek terenowych ;

3) rozpatryłvania odwołań od komisji dyscyplinarnych;
4) rozpatry,wania spraw wniesionychptzez Zarząd lub i(omisję Rewizyjną wobec osób PehriącYclr

funkcje we władzach;
5) do Sądu Kolezcńskicgo nalezy uchwalenie własnego regrtlatninu.

§44

1. Sącll(o1ezeński składa się z 5 _ 7 członków,którzy na pierwszym posiedzelriu wybierają Ze S\,Vego gtona



przewo dnic zącę go, wi ceprzew o dnicząc ego i sekreta,za.
2. PrzewodniczącY Sąclu l(olezeńskiego lub wyznac zony ptzęz niego członęk ma pl,awo uclziału z głosent

doraclczyrn w posiedzeniach Zarządu WOPR Wielkopolski i jego prezydiurn oraz l(omisji RewŹynej.
3, Członkowie Sądu l(olezeriskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach WopR.

§45
1 . Postępowanie przecl Sąclern I(o1czeriskim jest dwuinstancyjne.
2. W Pierwszej instarrcji Sąd Kolezeński, w składzie trzyosobowytn orzeka, w sprawach związanycl-t

z działalnością członi<ów WOPR.
3. W drugiej irrstancji Sąd i(olezeński, w składzie pięcioosobowym orzeka, w splawach odrł,ołań od

orzcczeń kornisji dYscYPlinarrrych jednostek terenowych oraz od, orzęczeń Sądu l(olezeriskiego wydanyclr
w picrwszej instancji.

§46
1 . Sąd l(olczeński wymierza następujące kary organi zacy.jte:

I) upolllnienic:
2) nagana;
3) zawieszenie w prawacil członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat;
4) wykluczęntaz WOPR;
5) odebrania lub zawieszenia stopni rnłodszych i starszych ratowników WopR;
6) Pozbawieiria wyróznień lronorowyclr nadarrychprzez WOPR Wielkopolski. l

2, Osoba \YYkluczona z WOPR nie moze ubiegać się ponownie o członkostwo irzecl rrpływem pięciu 1at oc1
dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu,

3. I(ary organizacyjne ulegają zatarciu..
1) Przcwidziane w ust. 1 pkt. 1 i 2, z trpływem jednego rolcu od claty, uprawomocnicnia sic

orzeczęnia o ukaraniu;
2) Przelvidziana w r-rst, 1 Pkt. 3, z upływetn trzech iat od claty Llprawomocnienia się orzeczenia

o ukaraniu;
3) Przewidziana w ust. 1 Pkt. 4, z uPływem dziesięciu lat od daty uprawonrocnienia się orzeczenia

o ukaraniu; i '.

4) Przewidziane w ust. 1 Pkt. 5 i 6, z upłyłvern pięciu lat od daty uprawolnocnienia się orzeczaria
o ukaraniu. .

4, Sąd l(olezeriski moze wYdac orzeczenie o winie, oclstępując jednocześnie od wyrnie rzeniakory. ,], ., ._.

§ 47 ' ""=,,

od orzeczeri Sądu l(olezeńskiego pl'zysługuje stronom odwołanie w terminie 30 dni od dnia cloręczeniaorzeczęniawrazZe sPot'ządzorrYm ltzasadnieniem do poszerzonego składu Sądu z wyjątkiern orzeczone.j
l<ary u'ykluczęnia członkostłr'a, podlegającego rozpatizeniu ptzez 7,.jazdDelegatów WOPR Wielkopolski.

§48
SzczegółowY trYb i zasadY działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten sąd,

ROZDZIAŁV
JED|IIOSTKI TERENOWE I ICH WŁADZE

1. Jedr-rostkanri terenowyrrri WOPR Wielkopolski
I) Oddzial Powiatowy;
2) Oddział Miejsko - Powiatowy;
3) Oddział Mieiski;
4) O ddział Środ owiskowy;

§49

realizulącyrri zadania statutowe są ocldziały i druzyrry:

5) Dr-Lrzyna dzlałĄąca w strukturze Oddziału;
6) Oddziały mogą zzeszać się w Rejorry.



1.
,,

2. Na utworzerrie jedrrostki terenowej wymagalra jest zgoda Zarządu WOPR WielkoPolski wYrazotra

w forrrrie uchwały. Szczegółow e zasady i tryb tworzenia jednostek terenowYcłr okreŚla Regularnin.

3. Rozwiązanie jednostki teienowej lub wykli;czenie ze struktur WOPR następuje na Podstawie rrchwałY

ZaruądlwopR Wielkopolsk<tbądżWalnego ZębtantaCzłonków iub Delegatów podejrrrowatlej

w głosowaniu jawnyn 2qykłąwiększością głosow przy obecności co najmniej połowY członków

uprawnionych do głosowania, w wypadkrr:
1) zaprzestania działalności;
2) zmtliejszenia się stanu osobowego członków ponizej |iczby wl.naganej dla jej utworzenia Przez

okres dłuzszy ntżjeden rok;
3) działania na szkoclę WOPR;
4) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków statutowyclr WOPR;
5) niegospoclarność w gospodarowaniu majątkiem własn),łn lub powierzonYlTl,

§50

1. Najwyzsz ąwładzą 1ednostki terenowej jest Walne Zębranię Członków lub Delegatów.

2. Naczelnymi wladzami są

|) Zarząd;
2) I(omisja Rewizyjna;
3 ) I(ornisj a Dyscyplinarrra.

§51

Walne Zebratńe Członków lrrb Deiegatów jest naczelnąwładzą jednostki terenowej.

Walne Zebranię Członków iub Delegatów tnoze być zwyczajne lub nadzwyczajne,

§52

Do Wainęg o Zebtania Członkow lub Delegatów nalezy:

l ) uclrwalarrie programów działania;
'-} 2) wybór władzjednostki terenowej;

t" 'oo. 3) wybor clelegatów na Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski;
'.",, ' ..l,, 4) rozpatryr,vanie i zatwierdzanie sprawozdań z działa\nościwładz Odclziału;

.l, l '.ts) udzielanie lub odnrowa udzielenia na wniosek komisji lewizyjnej absolrttorium ustępującym
:.] ] . Władzom;

i, , ._, ' 6) podejmowanie uclrwał w innyclr sprawaclr wniesionyclr pod obrady.

, 
§53

1. W Walnynr Zebraniu Członków lub Delegatów biorą udział
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajń;
2) z głosem cloraciczym - plezesi i członkowie honorowi, przedstawiciele członków rvsPierającYch

z terenu działaniatejjednostki, członkowie władz WOPR Wielkopolskl, oraz zaProszeni goŚcie,

2. o terrrrinie, miej scu i porządtu obrad Waln ego Zebrania Członków 1ub Delegat 6w , Zarząd zawiadalrria

członkow co najmniej na 14 dni przed ter:rninem zebrania.

3. Postanowienia § 26 i § 2B stosuje się odpowiednio.

§54

1. Nadzwyczajne Waln ę Zebtante Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd jednostki terenowej:

l) z własnej inicjatlłvy;
ż) nażądanle Zurządu WOPR Wielkopolski;
3) na żądanie I(omisji Rewizyjnej wópn Wielkopolski lub l(omisji Rewizyjrrej jednostki teretloweJ;

4) na pisemny wniosek co najnniej żl3 |iczby członków zwyczĄnyclr j eclnostki terenowej

uprawnionych do głosowania lub w tej liczbie Delegatow;

5) na pisemny wniosót< co najmniej 1 lż członkow zwycząnych j ednostki terenowej .

2. Nadzwycralne watn e Zębranię Członków 1ub Delegatów obradrrje nad sprawami, dla którYclr zostrrło

zwołane.



3, Zarządjest zobowiązanY zwołaĆ Nadzwyczajne Walne ZębranieCzłonków lub Delegatów w ciągu2 miesięcy od dnia otrzymania żądanialub wniosku.
4, W PrzYPadku rrie zwołaniaprzez Zarząd Walnego Zębrania.Członkółv lub Delegatów, w terminie i trybieokreŚlonYm w statucie, uPrawnio ną władzą do jógo zwołania jest l(omisj a R.*oylnu j ednostki terenowej.5, NadzwYcza-jne Walnę Zebranie Członków ouruO,!. wyłącznienad sprawarrri, dla których zostałozwołane.
6. Postanowienie § 29 stosuje się odpowiednio.

§55
1, Zatząd Oddziału kieruje działalnością WOPR na teręnie swego działania,zgodnie ze statutemi uchwałamijego władz
2, Zarząd Oddziału działa w składzie od 5 - | 9sób Na sw)łrr pierwszyrr posiedzerriu wybiera ze swegogrona: pręzęsa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3, Zarząd oddziału 

1oŻ9 YrbraĆ ze swego grona Prezydium, z zalłesęm działaniaokreślonynr dla Zauądu.4, Posiedzenia Zarządu oddziału odbyrłają .ię * miari pot:rŹeb, nie rzadziejjednak niż raz na kwartał.5, W razję zdarzęń lo1oPzch, w tlłn długotrwałej niemozliwości wykonywuńiu rrlnr.";i ptzez p.ęzesaZarządu, obowiązki Pełni wicePrezes ńyłoniony w uzgodnieniu z pozostałymi wiceprezesami, a w raziebraku porozumienia uclrwałę w tlłn p.r",l-io.i. poa.ffi. Zarząd,.

Do zakresu działania Zarządu należy:

",:J,*l#n']:::::T* 
Walnego ZjazduDelegatów wopR wielkopols kj orazwalnego zebraniai .,: ł|łł;jedllostki terenowej;

2) ola-e ś 1 en ie szcze gołowyclr ki erunków dział ania o ddzi ału;
3) uchwalanie budzetu Od,działu;
4) r,eprezerrtołvanie Oddziałrr na zewnątrz;
5) zarządzanie rnajątkiem wopR w ramaclr posiadanych pełnomocnictw;

9] :::::::y^::!?r,lr:lnŃci gospodarcz ej orazkontiola'nair'łirii^r""ością;

l]:r::,x::.:?:"^:y,:l3:.::";I.h,*ramachpo,,uoun/.łffi ;#ili.?*ni.n;u':#il::j:i: 
:"i:i."".y :yyy:ry",l wspierafą.y;h;;;^i; .t uj""iJ; ńH" rraruszenia zasład

::i::lii.f'1v_,§ 1,3.ur'2 
i w § 16 u1t2,oriz S Zipr.t. iuri.ir,u,u,u;

9) uchwalarrie wniosków o rozwiązanię Oddziaiu;

l?] ],HlT,:i:,:::,::ł:r:!_:.::i::::??i:v:n{$rrvclr zebrańje<lrrostki terenowej;§j;

ił]i:3*Tł:#:i:r*: ,,^"^::: 
y,:!11?:.::" w;;y^Źir.anirr jednostki terenowej;12) koorclynowanie działalnośc ią drużynwoPR na ter_ńie dri;;;,łó#H(j

§57
Szczegołou'Y trYb i zasadY działanla zarządow jednostek terenowy_ch_określa regulamin uclrwalony przez tezar ządy, oplac owane na p o dstawi e regrrl ami nu" zar ządu wópn wi e lkop o l ski.

§58

' §"Ó;fi: 
RewizYjna jest władzą Powołarrą do sprawowairia kontro li działalnosci jednostki terenowe.j

2' l(omisja RewizYjna składa się z 3 - 5 członkó w,ktorzyna sw)łn picrwszyn posiedzeniu wybierają:ptzewo dni c zące go, zastępcę przewodni c zące go i, 
"r.ńt",r".
§59

Do konrpetencj i I(onrisj i Rewizyjrrej nalezy:
1) kontrola clziałalnoŚc i ZariąduPod względem prawidłowości i zgodności działaniaz pzepisatniPrawa, Postanowieniami statufu i uchwał władzwopR Wiekofrońi l*łu.nv.łr;2) współpraca z l(omisją Rewizyjną WOPR Wieikopolski;

§56



3) zgłaszanLe wniosków o uclrylenie uchwał Zarządu sprzecznych z pfawem, statutem lub

uchwałami władz WO PR Wielkopoiski ;

4) przedkładanie Walnemrr Zebranirr Członków sprawozdań ze swej działalnoŚc7 oraz przedkładarrie

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium zarządowt.

§60

1. Komisja Rewizyjna jest zobowią zana do przeprowadzenia kontroli działaln oŚci Zarządu co najmniej

jeden raz w rolru.
2. Członkowie l(omisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach WOPR.

3. Członkowie Komisji Rewiz}jnej mają prawo uczęstniczęnia w posiedzeniach Zarządtt z głosem

doradczym.

§61

Szczegółowy tryb i zasady dzlałanial(omisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony ptzez tę komisję.

op.B.J*u"v na podstawie regulaminu uchwalonego przez Korrrisję Rewizyjną WOPR WielkoPoiski,

§62

"I(ouri sj a Dy sc yplinama j est władzą p owołaną do :

**_i=-=- 
'rl 

ńorpotryłvania l,rozstrzygania spraw zwlązanychz naruszenięllnPTZęZ członków Postanowień
^ 't: statrttu. uchwał władz lub działania na szkodę WOPR;

,- x' )12) Rozstrzyganiaspfaw izatargów wynikłych między członkami jednostki terenowej;

lrl.\ ,\,: j norpoznawania irozstrzygania sporow oraz spraw pomiędzy człorrkami jednostki terenowej,

{1,", } 'l aZarzadeln.
:y. / J

h\ l ,-tj
'1*r, ,,r, § 63
--ż' . r'

},"ł. Kómisja Dyscyplin arna działana podstaw le zatwterdzonego przez siebie regulaminu w składzie od 3 - 5

człorliów, ktorŹy na pielwszynr posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodnicZąCęgo) zastęPców

przewo dnic zące go i sekretarza.

2. I(onrisja Dyscyplinarna moze wyrnierzyć następujące kary:

1) upomnienie;
ż) nagana;
3) zawleszenie w prawach członka;
4) wykluczenie z członkostwa WOPR.

3. Członkowie l(omisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach jednostki terenowej

WoPR,
4. od orzeczeń Komisji Dyscyplinamej przysługuje oclwołanie do Sądu I(olezeńskiego w terminie 14 dni

od daty doręczenia,
5. I(omisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebtaniu Członkolł'.

DRUZYNA WOPR

§64

1. Druzyna WOPR jest podstawową jednostką WOPR.
2.D),apowołania dtllżyny konieczna jest aprobująca opinia Zarząóljednostki terenowej na PiŚmie oraz

wniosek minimum 5 członków ,*y"rąiy"h deklarujących taką formę Óziałania. Na czele druŻYnY stoi

kierownik w stopniu co najmniej ratownika WOPR,
3. Druzyna, która nle;est samodziÓlną podlega Zarządowtjednostki terenowej właŚciwej ze względu na

obszar działania, aw raziębraku takiej jednostki, powołana druąłra samodzielna podlega bezPoŚredrrio

Zarządowi WOPR Wielkop olski.
4. Dntżynawybiera kierownika spośród swych członków w głosowanilbezwzględną większoŚcią głosów,

w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych,



§65
1. Do zadari druzyny WOPR należy:

i ) realizowanie celów statrrtowych w rejonie działania;
2) udzielanie porrrocy na wodzie;
3) rvsPÓłPraca Z organarrri administracji rządowej, samorząclowej i inrryli podrrriotanri;
4) Prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w iejonic działania;
5) organizacja szkolenia podstawowego i doskonalenie r-rmiejętności ratown lczych członków;
6) Podrloszelrie krvalifikacji ratowriczych oraz uzyskiwanie uprawrień przydatrrycir w ratownictwie

Wodrrym;
7) organizowanie i strzezenie kąpielisk;
8) rł'YkorzYstYwanie PrzYdzielonego sprzęty ratowniczego zgodnie z przeznaczenierrr oraz jego

właściwa konsetwacj a i przechowywanie;
9) organizowanie egzaminów na kartę płyłvacką oraz wydawanie dol<uincntów i odznak

potwierdzaj ących umiej ętność płyrvania.
2, DruŻlma ulega rozwiązanitłw razie nie prowadzenia efektywnej działalności przez okrcs jcclnego roku.

rd.OZDZIAŁVI
OŚROUXI SPECJALISTYCZNE,

§66 ] ,.',."
1, WOPR WielkoPolski jak rórł'niez jednostki terelrowę twotząc ośloclki specjalistyczne określa.ją ,. ",

szczcgółowo w wYdawanYl legulaminie iclr kompetencje i zadaniaoraz inne wylnogi dla zapewnierria ]
prawidłowej działalności. a r

2, OŚrodki sPecjalistYczne 111ogą prowadzić działahrość gospodarczą w celu pozysltania śroilków na swo.ją
c]ziałalnoŚĆ PIogramową po uprzednim uzyskaniu stosorł,n e;go zezlvolenii zaiządu Wiclkopolskicgo
WOPR bądŻ Zarządu tł'łaściwej jednostki terenowej; zgodr'ie z zasadamiokreśionyn i przĆz zau{d,
i rł'raiłłach obor,ł'iązrłjącYch Przepisów prawa jak ró*niez przepisów finatrsowych stosówanycłr
rv WOPR.

3, Za działalnoŚĆ gospo darczą oŚrodkółv specjalistyc znycl"l odpowiada Zarząd,Wielkopolskiego WoPIt bądźZarzącl właś ciwej j ednostki terenowej .

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FU|{DUSZE

§67
Majątek WOPR WielkoPolski stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pienięzne oTaz prawa
nrajątkowe.

§68
1. Żrodłami powstania majątku WOPR Wielkopolski są:

l) Opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2) DochodY z nieruchomoŚci i ruchomości starrowiących własirość lub będącyclr w r,rzytkowaniuWOPR;
3) Dotacje;
4) D arowizny, zapisy i spadki;
5) Wpłi.łvy z działalności statutowej i gospodar.czej;
6) Dochody z ofiarności publicznej;
7) DYwidendY naiezne WOPR Wielkopolski z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych;
8) Irrne żródła,

2, WOPR WielkoPolski Prowadzi gosPodarkę finansową oraz raclrunkowość zgodlrie z obowiązttjącymiprzepisami.
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§69
Dla waznoŚci oŚwiadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątl<owycli
WOPR, W)Ąnagane Są PodPiSy dwóch członków Zarząóu: w tym plezesa i wiceprózesa lub dwóchuPowaznionYch Przez Zarząd osób ze składu tej władzy lub piezesa i dwóch ,,rpowarnion ychprzez zarząd,osób ze składu tej władzY, lrrb wicepreze sa i dwóch rrptwaznion ych przez Zarząd,osób ze składu tej właclzy.

§70
WOPR WieikoPoiski moze tworzYc spółki i fundusze orazptzystępować do juz istniejąoych ikorzystac zosiąganycl-r clochodów na cele statutowe.

§71
W stowarzyszeniu WOPR Wielkopolski zabrania się:

1) udzielaniaPoŻYczeklub zabezpieczania zobowiązańmajątkiern organizacjiw stosunku do jej
członiców, członków organów lub pracowników o.u" orób, z któryńi pracownicy pozostają wzwiązkl małzeńskinr albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowaci.u * liriii prostej,
Pokrewieństwa lub Powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związantz tytułtt
przysposobienia, opieki 1r"rb kurateli, zwanej clalej ,,osobuńi bli.ki-i'';

2) PrzekazYwania majątku na rzecz iclr członkórv, Człorrków organów lub pracowrrilców oraz osób
bliskich, na zasadaclr innYch niz w stosunku clo osób trzecic1|, w srcz"gblności jezeli ptzekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wYkorzYstYwania rrrajątkrr naTzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskiclr na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecicll;

4) zakuPrr na szczególnYch zasadaclr towarów lub rrsfug od podrniotów w których uczestniczą
członkowie stowalzYszenia, człotil<owie jego organów lul pracownicy oraz ich osób bliskiclr,

§72
CałY dochó d z clziałalnoŚci Poży'tku publiczne go służyc może wyłącznie realizacji celów stalutorvyclr
stowarzYszenia. DziałalnoŚĆ Pozytku publicznego jest odrębnie ewidencjono*uń organizacyjnie-oraz
księgorvo zgodnie z przepisami o księgowości.

ROZDZIAŁ VIn
ZMIAI,{Y STATUTU I ROZWIĄZANIE WOPR WIELKOPOLSKI

§73
1, Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uclrwały o rozwiązanru WopR Wielkopolslci wyrnagakrvalifikowanej większ oŚci 2l3 głosów, przy obecności co-rrajmniej połowy clelegatów uprałvnionyclr clogłosowania.
2, Uchwaienie Statutu lub jego zmjana oraz rozwiązanie WOPR Wielkopolski mogą być przeclnriotem obra<_lwYłącznie wtedY, gdY sPrawy te zostały umieszczone w porządku obrad walneg"o zjazŻiu Delegatórv

WOPR WielkoPolski. Do zawiadomienia o terminie, miójscu i porządku obrad 
"nat"Ły 

dołączyĆ projekty
stosownych uchwał.

§74
1, PodejmLrjąc uchwałę o rozwiązaniu WOPR Wielkopolski, Walny Zjazd,Delegatów WopR Wielkopolski

okreŚla sPosób przeprowadzenia likwid acji oraz prŹrrnurr"nia majątku Wop-R" Wielkopolski.
2, W sPrawach dotYczących rozwiązaniai likrł,idacji WopR wielkopÓlski, nie uregulowanyclr w statucie

nrają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut wchoclzi w życie po uprawomocnieniu

§75


