
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

S T A T U T 
 

Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



R O Z D Z I A Ł   I 
 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, STRUKTURA, CHARAKTER PRAWNY. 

 

§ 1 
 

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, zwane dalej 

Dolnośląskie WOPR, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo  

o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 8 września 2006 roku  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym i innych przepisów oraz na podstawie 

niniejszego statutu. 

 

§ 2 
 

1. Terenem działania Dolnośląskiego WOPR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,  

a w szczególności teren województwa dolnośląskiego oraz obszar działania jednostek 

terenowych, zgłaszających deklaracje przystąpienia do Dolnośląskiego WOPR.  

2. Siedzibą Dolnośląskiego WOPR jest miasto Wrocław. 

3. Dolnośląskie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej, posiada 

osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000109986. 

 

§ 3 
 

1. Dolnośląskie WOPR może używać skrótu DWOPR i nazwy Dolnośląskie Ratownictwo 

Wodne. 

2. Znakiem firmowym Dolnośląskiego WOPR jest umieszczony w białym kole niebieski 

krzyż na tle złotej kotwicy, z umieszczonymi wokół niego dwoma niebieskimi 

współśrodkowymi pierścieniami i z pomiędzy nimi niebieskim napisem – WODNE 

OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE.  

3. Znak firmowy może być umieszczany na tle barw właściwych dla obszaru działania 

jednostki Dolnośląskiego WOPR. 

 

§ 4 
 

1. Dolnośląskie WOPR realizując zadania statutowe może łączyć się w związki 

stowarzyszeń, a ponadto wchodzić w struktury Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego oraz: 

a/.innych stowarzyszeń, organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych  

__celach działania; 

b/.istniejących systemów bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności,  

__na zasadach określonych w przepisach właściwych dla ochrony przeciwpożarowej  

    i zarządzania kryzysowego.   

2. Dolnośląskie WOPR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji     

__zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie i pod wodą. 

 

§ 5 
 

1. Dolnośląskie WOPR powołuje i rozwiązuje jednostki terenowe: oddziały i drużyny 

WOPR, będące regulaminowymi jednostkami Dolnośląskiego WOPR i prowadzi ich 

ewidencję. 

2. Powołanie jednostek regulaminowych następuje na wniosek zainteresowanych lub  

z urzędu przez Zarząd Dolnośląskiego WOPR. 

3. Rozwiązanie jednostki regulaminowej lub innego podmiotu Dolnośląskiego WOPR 

następuje na podstawie uchwały Zarządu Dolnośląskiego WOPR w przypadkach: 

    a/ zaprzestania działalności statutowej; 

    b/ złożenia wniosku o rozwiązanie jednostki regulaminowej. 

4. Oddziały Dolnośląskiego WOPR za zgodą Zarządu Dolnośląskiego WOPR mogą uzyskać 

osobowość prawną. 



5..Oddział Dolnośląskiego WOPR może być tworzony jedynie w przypadku posiadania  

    na terenie swego działania minimum 25 członków. Zasięg działania oddziału określa 

__Zarząd Dolnośląskiego WOPR.                                                      

6..Podstawową jednostką Dolnośląskiego WOPR jest drużyna WOPR zrzeszająca  

__co najmniej 5 członków. 

7. Jednostki terenowe: oddziały i drużyny WOPR podlegają Dolnośląskiemu WOPR. 

         

§ 6 
 

1. Dolnośląskie WOPR używa pieczęci okrągłej z napisem Dolnośląskie Wodne Ochotnicze   

    Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, a pośrodku krzyż na tle kotwicy. 

2. Dolnośląskie WOPR używa odznaki członkowskiej. 

3. Dolnośląskie WOPR ma prawo do posiadania sztandaru organizacyjnego, oraz własnej   

    odznaki organizacyjnej. 

                                                  

§ 7 
 

1. Dolnośląskie WOPR swą działalność opiera na aktywności oraz pracy ogółu członków. 

2. Dolnośląskie WOPR posiada strukturę administracyjną. 

 

 

R O Z D Z I A Ł    II 
 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA. 

 

§ 8 
 

Celem Dolnośląskiego WOPR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających  

w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi 

lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. 

 

§ 9 
 

Dolnośląskie WOPR realizując swoje cele, w szczególności:  

1) organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze; 

2).współdziała z administracją publiczną i innymi podmiotami zainteresowanymi 

obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym i porządkiem publicznym oraz 

ochroną cywilną i środowiska wodnego;  

3) bierze udział lub prowadzi akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof  

    naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach; 

4) dokumentuje przedsięwzięcia organizacyjne i prowadzi rejestr działań ratowniczych;  

5) ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających  na obszarach 

wodnych, w tym pływających i kąpiących się oraz uprawiających rekreację i sporty 

wodne;  

6) przekazuje informacje o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwej radzie gminy; 

7).dokonuje przeglądów i wydaje zaświadczenia bezpieczeństwa kąpielisk, miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów dysponujących nieckami 

pływalni; 

8) wydaje  ekspertyzy i opinie  z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków          

    przydatnych w ratownictwie wodnym; 

9) świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego;  

10) inicjuje i prowadzi prace badawcze w zakresie bezpieczeństwa na wodach; 

11).ustala szczegółowe programy kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu  

ratownictwa wodnego oraz określa kompetencje ratowników i instruktorów w ramach 

organizacji;  

12).szkoli ratowników, ratowników wodnych i instruktorów oraz przewodników psów 

ratowniczych; 

13) nadaje stopnie ratownikom wodnym i instruktorom w ramach organizacji;  

14) może prowadzić przedsięwzięcia prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne z zakresu 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz przeciwdziałające alkoholizmowi i innym 

uzależnieniom; 



15) naucza pływania i doskonali umiejętności pływackie; 

16) egzaminuje oraz wydaje dokumenty i odznaki potwierdzające umiejętność pływania;  

17) prowadzi działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną oraz organizuje zawody; 

18) krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi organizacyjne członków; 

19).wymienia doświadczenia i współpracuje z pokrewnymi organizacjami krajowymi  

      i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 

20) prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska. 

                                      

 

R O Z D Z I A Ł  III 
 

CZŁONKOWIE DOLNOŚLĄSKIEGO WOPR, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI   

 

§ 10 
 

Członkami Dolnośląskiego WOPR są: 

1. członkowie zwyczajni  

2. członkowie wspierający 

3. członkowie honorowi 

 

§ 11 
 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18–ty rok życia  

    i zgłosiła swój akces do Dolnośląskiego WOPR na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkami Dolnośląskiego WOPR mogą być również małoletni:  

    a/ w wieku od 16 – 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym,    

        że nie mogą stanowić większości; 

    b/ poniżej 16 lat po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego bez prawa    

        udziału w głosowaniu na walnym zebraniu oraz bez korzystania z czynnego  

        i biernego prawa wyborczego. 

                                                       

§ 12 
 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1/ czynnego i biernego prawa wyborczego.                                                                                                                                

2/.brania udziału w pracach, szkoleniach i imprezach oraz korzystania z wszelkich 

urządzeń Dolnośląskiego WOPR na zasadach określonych przez władze Dolnośląskiego 

WOPR. 

3/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Dolnośląskiego WOPR, otrzymywania 

od władz Dolnośląskiego WOPR pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych. 

4/ noszenia  odznaki  organizacyjnej  Dolnośląskiego  WOPR, a  także  za  jego zgodą  

    do reprezentowania Dolnośląskiego WOPR na imprezach i zawodach. 

5/ korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz Dolnośląskiego    

    WOPR. 

           

§ 13 
 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

1. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Dolnośląskiego WOPR. 

2. branie czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Dolnośląskiego WOPR. 

3. regularne opłacanie składek członkowskich. 

4..niepodejmowanie własnej działalności gospodarczej w oparciu o majątek 

    Dolnośląskiego  WOPR  lub  mającej  znamiona  kolizji  interesów  z  działaniami 

__Dolnośląskiego WOPR. 

                                                                             

§ 14 
  

1. Członkiem wspierającym Dolnośląskiego WOPR może być osoba prawna lub fizyczna 

zainteresowana sprawami bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach, która 

zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Dolnośląskiego WOPR i zostanie 

przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Dolnośląskiego WOPR. 

2. Członek wspierający - osoba prawna działa za pośrednictwem swego przedstawiciela. 



3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego. 

4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia członka 

zgłoszonego na piśmie lub skreślenia przez Zarząd Dolnośląskiego WOPR z listy 

członków lub utraty osobowości prawnej, a także zaprzestania wsparcia finansowego 

lub innego na rzecz Dolnośląskiego WOPR. 

 

§ 15 
        

1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Krajowy Zjazd WOPR członkom 

zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności WOPR i krzewienie idei 

ratownictwa wodnego. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,  

a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkostwa honorowego pozbawia w drodze uchwały Krajowy Zjazd WOPR. 

 

§ 16 
 

Członkostwo w Dolnośląskim WOPR ustaje na skutek: 
 

1. dobrowolnego wystąpienia członka.      

2. skreślenia z listy członków na skutek nie płacenia składek członkowskich lub nie brania 

udziału w realizacji zadań statutowych przez okres 4 lat lub śmierci członka. 

3. wykluczenia członka z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

Dolnośląskiego WOPR oraz innych obowiązujących przepisów, działania na szkodę 

Dolnośląskiego WOPR lub kolizji interesów z Dolnośląskim WOPR.                                                          

4. uchwały w sprawie skreśleń lub wykluczeń członków podejmuje Zarząd Dolnośląskiego 

WOPR samodzielnie lub na wniosek Komisji Dyscyplinarnej Dolnośląskiego WOPR. 

5. rozwiązania się Dolnośląskiego WOPR. 

6..od uchwały Zarządu Dolnośląskiego WOPR w sprawie skreśleń lub wykluczeń 

przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Dolnośląskiego WOPR w terminie 30 dni  

od doręczenia uchwały. 

7. złożenie odwołania od uchwały nie wstrzymuje jej wykonania. 

 

Utrata członkostwa jest równoznaczna z utratą funkcji w komisjach, drużynach WOPR  

i wykluczeniem z władz Dolnośląskiego WOPR. 

                                                                      

 

R O Z D Z I A Ł  IV 
 

WŁADZE DOLNOŚLĄSKIEGO WOPR 

 

§ 17 
 

1. Władzami Dolnośląskiego WOPR są: 

                  

    1./ Zjazd Dolnośląskiego WOPR 

    2./ Zarząd Dolnośląskiego WOPR 

    3./ Komisja Rewizyjna Dolnośląskiego WOPR 

    4./ Komisja Dyscyplinarna Dolnośląskiego WOPR  
 

2. Kadencja władz trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
 

3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz Dolnośląskiego WOPR w trakcie 

kadencji, jeżeli do jej końca pozostało więcej niż 6 miesięcy skład osobowy władz 

może być uzupełniony, ale liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 

 

§ 18 
 

Uchwały władz Dolnośląskiego WOPR zapadają większością głosów, przy obecności 

przynajmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

                                                                                                             

 



§ 19 
 

1. Zjazd Dolnośląskiego WOPR odbywa się co 5 lat w miejscu terminie ustalonym przez 

Zarząd Dolnośląskiego WOPR, a w przypadku przekroczenia 50 członków Zjazd 

członków jest zastąpiony Zjazdem Delegatów. 

2. Członkowie lub Delegaci na Zjazd Dolnośląskiego WOPR powinni być powiadomieni  

o miejscu i terminie Zjazdu co najmniej na 14 dni przed jego terminem.   

3. Zjazd Dolnośląskiego WOPR może być zwyczajny i nadzwyczajny. 

 

§ 20 
 

1. W Zjeździe Dolnośląskiego WOPR biorą udział z głosem decydującym: 
 

    1./.członkowie zwyczajni lub delegaci wybrani na zebraniach drużyn, oddziałów,  

____..zebraniach środowiskowych wg klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez 

…___/Zarząd Dolnośląskiego WOPR. 

    2./.przedstawiciele członków wspierających wg klucza wyborczego ustalonego 

__......każdorazowo przez Zarząd Dolnośląskiego WOPR. 

    3./ delegaci zachowują swój mandat na czas kadencji władz. 
 

 2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Zjeździe Dolnośląskiego WOPR: 
   

     1./ osoby zaproszone przez Zarząd Dolnośląskiego WOPR. 

     2./ członkowie ustępujących władz Dolnośląskiego WOPR. 

     3./ honorowi członkowie WOPR, dla których wnioskodawcą uzyskania tytułu był Zjazd  

          Dolnośląskiego WOPR oraz których macierzystą jednostką jest Dolnośląskie WOPR.  

                                                                                               

§ 21 
 

Do kompetencji Zjazdu Dolnośląskiego WOPR należy:                                                          
 

     1/ uchwalenie zmian do statutu Dolnośląskiego WOPR. 

     2/ uchwalenie kierunków i programu działania Dolnośląskiego WOPR. 

     3/ ocena działalności ustępujących władz Dolnośląskiego WOPR. 

     4/,wybór władz Dolnośląskiego WOPR oraz delegatów na Krajowy Zjazd WOPR  

         w głosowaniu tajnym. 

     5/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Dolnośląskiego WOPR na wniosek     

         ustępującej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego WOPR. 

     6/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujący Zarząd  Dolnośląskiego  

         WOPR i ustępującą Komisję Rewizyjną Dolnośląskiego WOPR lub delegatów. 

     7/ wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego do WOPR. 

     8/ rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Dolnośląskiego WOPR. 

 

§ 22 
 

1. Nadzwyczajny Zjazd Dolnośląskiego WOPR może być zwołany na podstawie: 
 

    1/ uchwały Zarządu Dolnośląskiego WOPR, podejmowanej kwalifikowaną większością  

        2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

    2/ na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków Dolnośląskiego WOPR. 

    3/ na wniosek 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego WOPR, Komisji  

        Dyscyplinarnej Dolnośląskiego WOPR.  
 

2. Nadzwyczajny Zjazd Dolnośląskiego WOPR powinien być zwołany najpóźniej  

w terminie 8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których 

został zwołany.                                                 

 

§ 23 
 

1. Zarząd  Dolnośląskiego  WOPR,  zwany  dalej  także Zarządem, może liczyć od 9 do 27    

    członków. 

2. Zarząd Dolnośląskiego WOPR wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie 

od 5 do 9 osób w tym prezesa i 2-ch wiceprezesów, sekretarza, o ile Zarząd 

Dolnośląskiego WOPR nie postanowi inaczej. 



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

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb. 

5. W posiedzeniach Zarządu na jego zaproszenie może brać udział Przewodniczący  

Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego WOPR.  

 

§ 24 
 

Do kompetencji Zarządu Dolnośląskiego WOPR należy kierowanie działalnością 

Dolnośląskiego WOPR między Zjazdami Dolnośląskiego WOPR, a w szczególności: 
 

1/ reprezentowanie Dolnośląskiego WOPR na zewnątrz. 

2/.realizowanie celów Dolnośląskiego WOPR, uchwał Zjazdu Dolnośląskiego WOPR  

__i zapisów statutowych Dolnośląskiego WOPR. 

3/ ustalanie okresowych planów i szczegółowych kierunków działania. 

4/ powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i drużyn. 

5/ powoływanie komisji problemowych do opracowań różnych zagadnień dotyczących 

działalności Dolnośląskiego WOPR.                           

6/ zarządzanie majątkiem i funduszami.                                                       

7/ ustalanie zasad wyboru delegatów i przedstawicieli na Zjazd Dolnośląskiego WOPR. 

8/ zwoływanie Zjazdu Nadzwyczajnego i Zjazdu Dolnośląskiego WOPR. 

9/ zaciąganie zobowiązań w imieniu Dolnośląskiego WOPR. 

10/ podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar. 

11/ uchwalanie regulaminów, w tym: Prezydium i Biura Zarządu Dolnośląskiego WOPR. 

12/.rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami w przypadku braku Komisji 

Dyscyplinarnej Dolnośląskiego WOPR. 

13/ podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia i wykluczenia członków Dolnośląskiego 

WOPR lub ponownego ich przyjęcia. 

14/ uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych. 

15/ przystępowanie i występowanie Dolnośląskiego WOPR ze stowarzyszeń i związków      

___stowarzyszeń oraz innych podmiotów i delegowanie do nich przedstawicieli. 

 

§ 25 
 

1. Prezydium Zarządu Dolnośląskiego WOPR, zwane dalej także Prezydium, kieruje 

działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu. 

2. Uchwały Prezydium Zarządu Dolnośląskiego WOPR zapadają większością głosów, przy 

obecności co najmniej 1/2 członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego  

z wiceprezesów i podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

 

§ 26 
 

Prezes Zarządu Dolnośląskiego WOPR kieruje działalnością Dolnośląskiego WOPR  

w okresie między posiedzeniami Prezydium, a podjęte decyzje podlegają nadzorowi                                

Prezydium i Zarządu. Prezes jest kierownikiem podmiotu uprawnionego  do wykonywania 

ratownictwa wodnego w rozumieniu zapisów ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, z późniejszymi zmianami.   

                                                   

§ 27 
 

1. Komisja Rewizyjna Dolnośląskiego WOPR, zwana dalej także Komisją Rewizyjną, 

składa się z 5 do 7 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu 

oraz Prezydium z głosem doradczym. 

3. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej może brać udział na zaproszenie Prezes Zarządu 

Dolnośląskiego WOPR. 

                                                   

§ 28 
 

1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

A/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Dolnośląskiego WOPR      

        ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem      

        celowości, rzetelności i gospodarności. 



    B/.wystąpienie do Zarządu Dolnośląskiego WOPR z wnioskami wynikającymi z ustaleń    

kontroli i z żądaniem wyjaśnień. 

    C/.składanie sprawozdań Zjazdowi Dolnośląskiego WOPR o stanie gospodarki oraz 

działalności Zarządu Dolnośląskiego WOPR, a także stawianie wniosków o udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Dolnośląskiego WOPR. 

    D/.współdziałanie i koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych oddziałów.                                                      

2. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany  

na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i uchwał Zjazdu Dolnośląskiego 

WOPR. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. 

                                                      

§ 29 
 

Komisja Dyscyplinarna Dolnośląskiego WOPR, zwana dalej także Komisją Dyscyplinarną 

jest władzą Dolnośląskiego WOPR powołaną do: 
 

1. rozpatrywania spraw członków Dolnośląskiego WOPR dotyczących naruszania statutu 

    lub uchwał władz Dolnośląskiego WOPR, naruszenia zasad współżycia społecznego  

    w tym zniewagi i pomówienia, działania na szkodę lub/i działania w kolizji interesów  

    z Dolnośląskim WOPR.  

2. współpracy z komisjami jednostek terenowych. 

3. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych. 

4. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Prezydium oraz Komisję Rewizyjną,  

    wobec pełniących funkcję we władzach. 

5. działania zgodnie z regulaminem Komisji Dyscyplinarnej. 

6. wnioskowanie do Zarządu o nagradzanie zasłużonych osób dla Dolnośląskiego WOPR.         

 

§ 30 
 

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 5 do 9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji z wyboru  

we władzach Dolnośląskiego WOPR. 

                                                        

§ 31 
                                                        

1. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy i orzeka kary wobec członka Dolnośląskiego 

WOPR: 

a) upomnienia, 

b) nagany, 

c) zawieszenia w prawach członka, 

d) zawieszenia w prawach członka władz Dolnośląskiego WOPR, 

e) wykluczenia z władz Dolnośląskiego WOPR, 

f) wykluczenia z Dolnośląskiego WOPR, 

g) zawieszenia stopnia i uprawnień ratownika i instruktora,  

h) odebrania stopnia i uprawnień ratownika i instruktora.  

2. Od orzeczenia pierwszej instancji Komisji Dyscyplinarnej można odwołać się  

w terminie do 15 dni od dnia doręczenia orzeczenia do drugiej instancji w zmienionym 

i poszerzonym składzie. Orzeczenia te są ostateczne. 

3. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Dyscyplinarnej określa jej regulamin. 

4. Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zjeździe 

Dolnośląskiego WOPR.  

 

 

R O Z D Z I A Ł   V 
 

JEDNOSTKI  TERENOWE I  ICH WŁADZE 

                                                     

§ 32 
 

Terenowe jednostki organizacyjne składają się z oddziałów i drużyn.          

            



§ 33 
 

Walne zebranie jest najwyższą władzą oddziału. 

 

§ 34 
 

Do Walnego Zebrania należy: uchwalanie programów działania, wybór członków władz  

i delegatów na Zjazd Dolnośląskiego WOPR, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 

władz oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom. 

                                                              

§ 35 
 

W okresie między Walnymi Zebraniami Zarząd oddziału lub kierownik drużyny kieruje 

działalnością jednostki WOPR na terenie swego działania, zgodnie ze statutem  

i uchwałami jego władz lub regulaminem. 

 

§ 36 
 

W okresie między posiedzeniami Zarządu, oddziałem kieruje Prezydium Zarządu zgodnie 

z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.                                    

                                                       

§ 37 
 

Komisja Rewizyjna oddziału jest powołaną do kontroli działalności tej jednostki WOPR. 

 

§ 38 
 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu, współpraca  

z Komisją Rewizyjną Dolnośląskiego WOPR, zgłaszanie wniosków o uchylenie uchwał 

Zarządu sprzecznych z prawem, statutem lub uchwałami władz oraz przedkładanie 

Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i wniosków o udzielanie lub odmowę 

udzielenia absolutorium Zarządowi.                                                    

                                                          

§ 39 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach jednostki 

WOPR. 

  

§ 40 
 

1. Drużyna WOPR jest podstawową jednostką organizacyjną Dolnośląskiego WOPR 

podległą bezpośrednio Zarządowi Dolnośląskiego WOPR, a w szczególnym przypadku 

Zarządowi Oddziału Dolnośląskiego WOPR. 

2. Drużyna WOPR wybiera kierownika spośród swych członków w głosowaniu  

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 41 
 

Do zadań drużyny WOPR należy realizowanie celów statutowych, organizowanie szkolenia 

podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków, podnoszenie 

kwalifikacji, przydatnych w ratownictwie wodnym. 

                                                   

 

R O Z D Z I A Ł   VI 
 

MAJĄTEK  i  FUNDUSZE 

                                            

§ 42 
 

Majątek Dolnośląskiego WOPR stanowią ruchomości, nieruchomości, aktywa i inne 

fundusze. 

 

 



§ 43 
 

1. Źródłami powstania majątku Dolnośląskiego WOPR są: 
 

    1./ opłaty, wpisowe i składki członkowskie, 

    2./ dochody z nieruchomości i ruchomości, 

    3./ dotacje i subwencje, 

    4./ darowizny, zapisy i spadki, 

    5./ inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, 

    6./ dochody z ofiarności publicznej - w tym dotacje z fundacji, 

    7./ dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych. 
 

2. Dolnośląskie WOPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

    z obowiązującym prawem. 

 

§ 44 
 

1..Do reprezentowania Dolnośląskiego WOPR uprawniony jest Prezes lub członek 

__Zarządu. 

2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Dolnośląskiego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub 

jednego z wiceprezesów oraz upoważnionego członka Zarządu.                                                     

 

§ 45 
 

Dolnośląskie WOPR prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach prawa. Może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już 

istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe. 

                                                                 

                      

R O Z D Z I A Ł    VII 
 

ZMIANY STATUTU; ROZWIĄZANIE DOLNOŚLASKIEGO WOPR  

 

                                                           § 46 
 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Dolnośląskiego WOPR przez Zjazd Dolnośląskiego WOPR wymaga kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  

do głosowania delegatów. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Dolnośląskiego WOPR mogą być 

przedmiotem obrad Zjazdu Dolnośląskiego WOPR wyłącznie, gdy sprawy te zostały 

umieszczone w porządku obrad. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Dolnośląskiego WOPR Zjazd Dolnośląskiego WOPR 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku. 

 

 

R O Z D Z I A Ł  VIII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                              

                                                           § 47 
 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu 

rejestrowego. 


