
            Załącznik do Uchwały nr 11-Z/26/01/2008 

            Zjazdu Dolnośląskiego WOPR 

                              

                                                    REGULAMIN                            
  

ZARZĄDU  

DOLNOŚLĄSKIEGO 

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

 

Na podstawie uchwały Zjazdu Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Zarząd Dolnośląskiego WOPR jest organem władzy Dolnośląskiego WOPR i działa  

na podstawie statutu Dolnośląskiego WOPR, uchwał Zjazdu Dolnośląskiego WOPR oraz 

niniejszego regulaminu.  

2. W skład Zarządu Dolnośląskiego WOPR wchodzi od 9 do 27 członków.  

3. Posiedzenia Zarządu Dolnośląskiego WOPR odbywają się co najmniej 3 razy w roku.  

 
§ 2 

 

1. Zarząd Dolnośląskiego WOPR, na wniosek Prezesa Dolnośląskiego WOPR, wybiera  

ze swojego grona Prezydium Zarządu Dolnośląskiego WOPR. 

2. Na czele Zarządu Dolnośląskiego WOPR i Prezydium Zarządu Dolnośląskiego WOPR 

stoi Prezes Dolnośląskiego WOPR, który może używać również tytułu Prezes Zarządu 

Dolnośląskiego WOPR. 

3. Prezydium Zarządu Dolnośląskiego WOPR kieruje Dolnośląskim WOPR w okresie 

pomiędzy posiedzeniami Zarządu Dolnośląskiego WOPR. 

4. Kadencja Zarządu Dolnośląskiego WOPR trwa pięć lat i kończy się z chwilą wyboru 

przez Zjazd Dolnośląskiego WOPR nowego Zarządu Dolnośląskiego WOPR. 

 
§ 3 

 

1. Obecność członków na posiedzeniach Zarządu Dolnośląskiego WOPR jest obowiązkowa,  

a w razie przewidywanej nieobecności usprawiedliwiona. 

2. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach zarządu oraz 

przypadku utraty członkostwa w Dolnośląskim WOPR - ustaje członkostwo w Zarządzie 

Dolnośląskiego WOPR.  

3. W przypadku zmniejszania się składu Zarządu Dolnośląskiego WOPR, a do końca jego 

kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, Zarząd Dolnośląskiego  WOPR 

dokooptowuje brakujących członków, ale liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 

1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.  

 4. Członkowie dokooptowani muszą posiadać mandat delegata.  
 

 § 4 

 

1. Praca członków Zarządu Dolnośląskiego WOPR opiera się na pracy społecznej. 

2. Prezes Dolnośląskiego WOPR i członkowie Zarządu Dolnośląskiego WOPR mogą być     

      zatrudnieni w WOPR.  
 

§ 5 
 

Członkowie Zarządu Dolnośląskiego WOPR posługują się pieczątkami imiennymi  

z określeniem pełnionych funkcji w Zarządzie Dolnośląskiego WOPR. 
 

 

 



 

§ 6 
 

Do zadań Zarządu Dolnośląskiego WOPR należy kierowanie działalnością Dolnośląskiego 

WOPR, w tym w szczególności:  

1) Zwoływanie zjazdu i nadzwyczajnego zjazdu delegatów lub walnego zebrania członków 

Dolnośląskiego WOPR; 

2) Przygotowanie porządku obrad i projektów uchwał zjazdu delegatów lub walnego 

zebrania członków Dolnośląskiego WOPR; 

3) Realizacja programu i celów WOPR oraz wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego 

WOPR oraz zjazdu delegatów lub walnego zebrania członków Dolnośląskiego WOPR; 

4) Określanie kierunków działania Dolnośląskiego WOPR; 

5) Uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności; 

6) Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych; 

7) Reprezentowanie Dolnośląskiego WOPR na zewnątrz; 

8) Przyjmowanie lub powoływanie oraz wykluczanie lub rozwiązywanie jednostek 

terenowych lub innych podmiotów oraz określanie ich terenu działania, a także 

koordynowanie i wspieranie ich działalności oraz opiniowanie statutów jednostek 

terenowych, regulaminów drużyn WOPR oraz rozpatrywanie wniosków o przyjęcie 

jednostek terenowych i drużyn WOPR; 

9) Występowanie z wnioskiem do organu rejestrowego o wpisanie lub wykreślenie  

z rejestru podległej jej jednostki WOPR; 

10) Prowadzenie ewidencji jednostek terenowych, drużyn i członków WOPR; 

11) Wnioskowanie o zawieszenie uchwał zarządów jednostek terenowych, w razie                        

ich sprzeczności z prawem, Statutem Dolnośląskiego WOPR oraz uchwałami władz 

Dolnośląskiego WOPR; 

12) Uchwalenie regulaminów prezydium zarządu oraz zespołów opiniodawczych i komisji 

problemowych; 

13) Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej  

i podmiotami prywatnymi; 

14) Powoływanie komisji problemowych do opracowań różnych zagadnień dotyczących 

Dolnośląskiego WOPR i ratownictwa wodnego; 

15) Zgłaszanie wniosków poprzez Zarząd Główny o nadanie lub odebranie przez Zjazd 

Krajowy WOPR godności Członka Honorowego WOPR oraz odznaczeń WOPR; 

16) Ustalanie zasad i trybu wyboru delegatów i przedstawicieli na zjazd delegatów lub walne 

zebranie członków Dolnośląskiego WOPR; 

17) Składanie sprawozdań z działalności na zjeździe delegatów lub walnym zebraniu 

członków Dolnośląskiego WOPR; 

18) Skreślanie i wykluczanie lub przywracanie i ponowne przyjmowanie członków 

Dolnośląskiego WOPR; 

19) Ustalanie wysokości składek i opłat w Dolnośląskim WOPR; 

20) Dokooptowanie członków zarządu Dolnośląskiego WOPR; 

21) Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami zarządu Dolnośląskiego 

WOPR; 

22) Zarządzanie majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Dolnośląskiego WOPR; 

23) Podejmowanie decyzji w sprawie nagród oraz nadawanie i występowanie o nadanie 

odznaczeń. 
 

§ 7 
 

1. Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego WOPR zwołuje, otwiera, prowadzi, zawiesza  

i kończy Prezes Dolnośląskiego WOPR lub osoba zastępująca go. 

2. Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego WOPR zwołuje Prezes Dolnośląskiego WOPR  

lub osoba zastępująca go, Prezydium Zarządu Dolnośląskiego WOPR z własnej 

inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu 

Dolnośląskiego WOPR w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

 



 

3. W trakcie posiedzenia Zarządu Dolnośląskiego WOPR udziela i odbiera głos Prezes 

Dolnośląskiego WOPR lub osoba zastępująca go.  

4. W posiedzeniach Zarządu Dolnośląskiego WOPR na zaproszenie Prezesa Dolnośląskiego 

WOPR mogą brać udział z głosem doradczym: zaproszeni goście oraz przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego WOPR lub upoważniony przez niego członek.  
 

§ 8 
 

1. Uchwały Zarządu Dolnośląskiego WOPR zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu Dolnośląskiego WOPR.  

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa 

Dolnośląskiego WOPR lub przewodniczącego posiedzenia.  

3. Od uchwał Zarządu Dolnośląskiego WOPR przysługuje prawo odwołania do Zjazdu 

Dolnośląskiego WOPR w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały za jego 

pośrednictwem.  
 

§ 9 
 

Członkowie Zarządu Dolnośląskiego WOPR wykonują zadania wynikające ze statutu, 

uchwał, regulaminów i decyzji władz Dolnośląskiego WOPR.  
 

§ 10 
 

1. W razie sprzeczności interesów Dolnośląskiego WOPR z interesem poszczególnego 

członka Zarządu Dolnośląskiego WOPR, członek ten powinien wstrzymać się od udziału 

w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.  

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust.1, Zarząd 

Dolnośląskiego WOPR wyłącza tego członka z udziału w części posiedzenia, którego 

sprawa dotyczy.  
 

§ 11 
 

1.  Z posiedzeń Zarządu Dolnośląskiego WOPR sporządza się protokół, który zawiera:  

1) Porządek obrad; 

2) Imiona i nazwiska, funkcje obecnych członków Zarządu Dolnośląskiego WOPR;  

3) Imiona i nazwiska innych osób obecnych na posiedzeniu; 

4) Nazwiska zabierających głos oraz treść ich wystąpień;  

5) Liczbę oddanych głosów „za”, „wstrzymanych” i „przeciw” uchwałom;  

6) Treść uchwał; 

7) Odrębne zdanie członka w danej kwestii;  

8) Datę i podpis protokolanta oraz przewodniczącego posiedzenia.  

2. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Zarządu 

Dolnośląskiego WOPR.  
 

§ 12 
 

1. Członkom Zarządu Dolnośląskiego WOPR przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu  

ze środków jednostek macierzystych WOPR, których są przedstawicielami.  
 

§ 13 
 

1. Sprawy Zarządu Dolnośląskiego WOPR prowadzi Biuro Dolnośląskiego WOPR.  

2. W przypadkach nie określonych w regulaminie decyduje Zarząd Dolnośląskiego WOPR 

zgodnie ze statutem Dolnośląskiego WOPR i innymi przepisami prawnymi.  

 
§ 14 

 

Regulamin Zarządu Dolnośląskiego WOPR wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2008 r.  


