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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej Gdańskie WOPR z

siedzibą  w  Gdańsku  działa  na  podstawie  Ustawy  o  kulturze  fizycznej,  Ustawy  o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawy Prawo o stowarzyszeniach i

innych przepisów z zakresu ratownictwa wodnego, niniejszego statutu oraz ogólnie

obowiązujących przepisach prawa.

§ 2

Gdańskie  WOPR  jest  specjalistycznym  stowarzyszeniem  kultury  fizycznej

zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

§ 3

1.Gdańskie  WOPR posiada osobowość  prawną i  jest  zarejestrowane w Krajowym

Rejestrze Sądowym. 

2.Gdańskie WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

3. Siedzibą Gdańskiego WOPR jest  miasto Gdańsk,  a terenem działania  miasto i

gmina Gdańsk wraz z powiatem grodzkim i ziemskim.

4.Zarząd Gdańskiego WOPR,  może utworzyć jednostki na szczeblu terenowym nie

pokrywającym się z obszarem jednostki administracyjnej kraju w drodze decyzji

Zarządu Gdańskiego WOPR. 
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5.Gdańskie WOPR może zatrudniać pracowników do prowadzenia swojej działalności

statutowej.

§ 4

1. Gdańskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach

określonych w  

    odrębnych  przepisach  prawa,  w  rozmiarach  służących  realizacji  celów

statutowych.

2. Gdańskie WOPR prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) sprzedaż detaliczna odzieży  (PKD 52.42.Z)

2) sprzedaż detaliczna książek, gazet i  artykułów piśmiennych (PKD

52.47)

3) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D)

4) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

5) reklama (PKD 74.40.Z)

6) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z)

7) wynajem łodzi rekreacyjnych, rowerów wodnych (PKD 71.40.Z)

8) sprzedaż detaliczna pozostała, prowadzona poza siecią sklepową,

gdzie indziej nie sklasyfikowana  (PKD  52.63.B)

9) działalność  stadionów  i  pozostałych  obiektów  sportowych  (PKD

92.61.Z)

3. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Gdańskie WOPR prowadzić będzie:

A/ działalność odpłatną pożytku publicznego

B/ działalność nieodpłatną pożytku publicznego

A/ Odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona będzie w następującym

zakresie:

1. Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej – PKD 63.22.C  (przez co

rozumie  się  świadczenie  usług  z  zakresu  ratownictwa  wodnego,
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poszukiwań osób i przedmiotów pod wodą, zabezpieczenie dyżurnej służby

ratowniczej na wybranych obiektach i akwenach )

2. Transport wodny śródlądowy - PKD  61.20.Z (przez co rozumie się

holowanie i pchanie w śródlądowym transporcie wodnym)

3. Transport morski – PKD 61.10.A (przez co rozumie się holowanie i pchanie

w  transporcie morskim)

4. Transport  wodny  przybrzeżny  –  PKD  61.10.B  (przez  co  rozumie  się

holowanie i pchanie w przybrzeżnym transporcie wodnym)

5. Działalność  wspomagająca  transport  wodny,  pozostała,  gdzie

indziej  niesklasyfikowana –  PKD  63.22.D (przez  co  rozumie  się

monitorowanie rzek, jezior i innych zbiorników wodnych w celu ujawniania

zagrożeń  związanych  z  bezpieczeństwem  osób  kąpiących  się  i

wypoczywających nad wodą, uprawiających sporty wodne, powodziowym i

środowiska  wodnego,  działalność  nadzoru  i  kontroli  związana  z

zapewnieniem bezpiecznego użytkowania dróg i obiektów wodnych, w tym

dotyczących oznakowania nawigacyjnego torów wodnych)

6. Działalność związana ze sportem, pozostała - PKD  92.62.Z (przez

co  rozumie  się  prowadzenie  działalności  sportowej,  rekreacyjnej  i

turystyczno-wypoczynkowej  poprzez  organizowanie  zawodów  w

ratownictwie  wodnym,  kąpielisk,  pływalni,  przystani,  warsztatów

szkutniczych,  pól  namiotowych,  kampingów,  ośrodków  szkoleniowych  i

wypoczynkowych, parkingów, organizowanie obozów, biwaków, spływów,

rejsów i wypraw szkoleniowych na terenie kraju i zagranicą)

7. Placówki gastronomiczne, pozostałe – 55.30.B (przez co rozumie się

działalność gastronomiczną dla osób przebywających i wypoczywających

nad wodą)

8. Działalność  związana  z  ochroną  życia  ludzkiego,  gdzie  indziej

niesklasyfikowana – PKD 85.14.F (przez co rozumie się organizowanie

konferencji,  sympozjów,  kursów,  wykładów  i  szkoleń  z  zakresu

ratownictwa  wodnego,  umiejętności  pływania,  żeglarskich,

motorowodnych, uprawiania płetwonurkowania, pomocy przedmedycznej i

innych przydatnych w ratownictwie wodnym)
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9. Kształcenie  ustawiczne dorosłych  i  pozostałe  formy kształcenia

gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 80.42.B (przez co rozumie się

wydawanie opinii, ekspertyz, świadectw bezpieczeństwa, kart pływackich,

patentów, stopni, certyfikatów potwierdzających umiejętności, poziom lub

jakość świadczonych usług związanych z wypoczynkiem nad wodą oraz

bezpieczeństwem i ratownictwem wodnym)

10. Działalność sanitarna i pokrewna – PKD 90.03.Z (przez co rozumie

się  odkażanie  i  czyszczenie  wód  powierzchniowych  w  następstwie

zanieczyszczeń  powstałych  wskutek  gromadzenia  się  substancji

szkodliwych  lub  przez  zastosowanie  chemikaliów,  pozostałe

specjalistyczne działalności związane z ochroną środowiska, gdzie indziej

nie sklasyfikowane)

11.Działalność  rekreacyjna  pozostała,  gdzie  indziej  nie

sklasyfikowana – PKD 92.72.Z

      (przez co rozumie się prowadzenie plaż)

                                             

 B/  Nieodpłatna  działalność  pożytku  publicznego  prowadzona  będzie  w

następującym zakresie:

1. Transport  wodny  śródlądowy  –  PKD  61.20.Z (przez  co  rozumie  się

organizowanie  i  stwarzanie  warunków  do  funkcjonowania  wodnej  służby

ratowniczej, udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych,

klęsk żywiołowych, katastrof  i awarii technicznych na wodach)

2. Działalność  związana  z  ochroną  życia  ludzkiego  gdzie  indziej

niesklasyfikowana – PKD 85.14.F (przez co rozumie się programowanie i

prowadzenie prewencyjnej  działalności  w zakresie  bezpieczeństwa osób na

wodach, organizowanie pokazów ratownictwa wodnego w celu edukacji osób,

szczególnie  młodzieży   w  zakresie  możliwości  niesienia  pomocy  osobom

tonącym,  edukowanie  społeczeństwa  poprzez  wyjaśnianie  zagrożeń  i

popularyzowanie  bezpiecznych  zachowań  na  spotkaniach  i  prelekcjach
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ratowników w szkołach, na koloniach i obozach, w ośrodkach wczasowych i

innych formach wypoczynku, szczególnie  dzieci i młodzieży)

3. Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej

niesklasyfikowana – PKD 63.22.D (przez co rozumie się występowanie do

administracji  rządowej  ,  władz  samorządowych  oraz  gestorów  (podmiotów

gospodarczych  i  osób  fizycznych)  prowadzących  działalność  w  dziedzinie

wypoczynku  osób  nad  wodami,  do  organizatorów  imprez  sportowych  i

rekreacyjnych na wodach w sprawach mających wpływ na bezpieczeństwo

lub porządek na wodach)

4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie

indziej  niesklasyfikowane,  -  PKD  80.42.B (przez  co  rozumie  się

doradztwo w sprawach bezpiecznego organizowania imprez i wypoczynku na

wodach,  współdziałanie  i  wymianę  doświadczeń  z  innymi  podmiotami

zainteresowanymi  poprawą  bezpieczeństwa  i  porządku  na  wodach  oraz

rozwojem ratownictwa wodnego)

4. Gdańskie WOPR prowadzi działalność także poprzez drużyny

5. Dochód z działalności gospodarczej Gdańskiego WOPR w całości służy realizacji

celów statutowych i  nie może być przeznaczony do podziału między członków i

pracowników.

§ 5

1.Znakiem  Gdańskiego  WOPR  jest  niebieski  krzyż  na  tle  złotej  kotwicy  z

umieszczonym wokół  niego,  pomiędzy  dwoma pierścieniami,  napisem -  Wodne

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

2.Gdańskie WOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi

przepisami.

§ 6
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Gdańskie  WOPR  może  być  członkiem  związków  stowarzyszeń,  regionalnych,

krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych o tym samym lub

podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celami  Gdańskiego  WOPR  jest  ratownictwo  i  ochrona  ludności  poprzez

organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone

są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

§ 8

Gdańskie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1.Organizowanie pomocy, ochronę ludności oraz ratowanie osób, w tym udzielanie

pierwszej pomocy przedmedycznej; 

2.Współdziałanie  z  organami  administracji  rządowej,  samorządowej  i  innymi

podmiotami  zainteresowanymi  obronnością  państwa,  bezpieczeństwem

powszechnym,  porządkiem  publicznym  oraz  ochroną  cywilną  i  środowiska

wodnego; 

3.Udział  w operacjach i  prowadzenie lub  udział  w akcjach ratowniczych podczas

zagrożeń  powszechnych,  katastrof  naturalnych  i  awarii  technicznych,  w  tym

powodzi i pożarów na wodach;

4.Propagowanie  wśród  młodzieży  szkolnej  czynnego,  szerokiego  uczestnictwa  w

działalności statutowej WOPR

5.Programowanie  i  prowadzenie  profilaktycznej  działalności  w  zakresie

bezpieczeństwa osób na wodach; 

6.Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; 
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7.Dokonywanie  przeglądów  kąpielisk,  pływalni  i  parków  wodnych  oraz

występowania  do  organów  administracji  samorządowej  i  innych  podmiotów  o

nakazanie  usunięcia  zagrożeń,  jak  również  o  wstrzymanie  eksploatacji  albo

zamknięcie obiektów lub urządzeń; 

8.Występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury

fizycznej,  rekreacji  i  sportu  z  pisemnym  lub  ustnym  wnioskiem  o  usunięcie

stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o

wstrzymanie eksploatacji; 

9.Wydawanie  ekspertyz  i  opinii  z  zakresu  bezpieczeństwa  wodnego,  w  tym dla

środków przydatnych w ratownictwie wodnym;

10.Wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;

11.Ustalanie programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa

wodnego; 

12.Organizowanie oraz przeprowadzanie szkolenia służby ratowniczej; 

13.Nadawanie  stopni  ratowniczych  oraz  określanie  uprawnień  do  prowadzenia

działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; 

14.Krzewienie  etyki  ratowników  wodnych  i  umacnianie  więzi  organizacyjnej

członków;

15.Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania; 

16.Egzaminowanie  i  wydawanie  dokumentów  oraz  odznak  potwierdzających

umiejętność pływania; 

17.Inicjowanie  i  podejmowanie  prac  badawczych  w  zakresie  bezpieczeństwa  na

wodach;

18.Popularyzowanie celów statutowych 

19.Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i

zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 

20.Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 

21.Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego; 

22.Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w

innych  przedsięwzięciach,  mających  na  celu  uzyskanie  środków  na  realizację

zadań statutowych. 
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1.Członkami  zwyczajnymi  Gdańskiego  WOPR  mogą  być  osoby  fizyczne,  będące

obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, a także;

A/  Cudzoziemcy  mający  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej

Polskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

B/ Cudzoziemcy  niemający  miejsca  zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej

Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

2.Gdańskie  WOPR  może  zrzeszać  członków:  zwyczajnych,  wspierających,

honorowych. 

3.Przyjęcie członka zwyczajnego i wspierającego do Gdańskiego WOPR następuje na

podstawie pisemnego wniosku w drodze uchwały Zarządu Gdańskiego WOPR.

4.Tytuł  Członka  Honorowego  Gdańskiego  WOPR  i  godność  Prezesa  Honorowego

Gdańskiego WOPR nadaje Walne Zebranie Członków Gdańskiego WOPR. 

5. Zabrania się:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Gdańskiego WOPR

w stosunku do  członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z

którymi  pracownicy  pozostają  w  związku  małżeńskim  albo  w  stosunku

pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub

powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia,  albo  są  związani  z  tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,

2/ przekazywania majątku Gdańskiego WOPR  na rzecz członków,  członków jego  or-

ganów  lub pracowników  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosun-

ku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie

lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania  majątku Gdańskiego WOPR  na rzecz członków,  członków jego

organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach  innych  niż  w

stosunku do osób trzecich.
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4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą   członkowie, członkówie organów Gdańskiego WOPR  lub pracownicy

oraz ich osób bliskich.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Gdańskiego WOPR może być osoba fizyczna, mająca pełną

zdolność do czynności  prawnych,  nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba

małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności

prawnych i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego,

bez  prawa  udziału  w  głosowaniu  na  Walnych  Zebraniach  Członków  oraz  bez

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do wladz.

2.Członek zwyczajny i honorowy Gdańskiego WOPR ma prawo do: 

A/  Udziału  w  Walnych  Zebraniach  Członków  Gdańskiego  WOPR,  z  głosem

stanowiącym, posiada czynne i bierne prawo wyborcze;

B/ Uczestniczenia w przedsięwzięciach Gdańskiego WOPR; 

C/ Zgłaszania wniosków do władz Gdańskiego WOPR; 

D/  Otrzymywania  od  władz  Gdańskiego  WOPR  pomocy  w  realizacji  zadań

statutowych; 

E/  Używania  odznak,  znaków i  bandery  zgodnie  z  uchwałami  władz  Gdańskiego

WOPR; 

F/  Korzystania  z  innych  uprawnień  wynikających  ze  statutu,  uchwał  i  decyzji

władz Gdańskiego WOPR.

3. Członek zwyczajny Gdańskiego WOPR ma obowiązek bieżącego opłacania składki

członkowskiej,  przestrzegania  przepisów,  w tym statutu,  uchwał,  regulaminów i

decyzji władz Gdańskiego WOPR.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Gdańskie WOPR może być osoba fizyczna lub osoba

prawna, posiadająca pełną zdolność do czynność prawnych, która zadeklarowała

świadczenie materialne lub niematerialne na rzecz Gdańskiego WOPR. 
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2.Osoba prawna działa w Gdańskim WOPR przez swojego przedstawiciela. 

3. Członek wspierający Gdańskie WOPR posiada prawa określone w § 10 ust.2 pkt.

B, C, D, E, F.

4. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym

 

§ 12

1. Członkiem  Honorowym  Gdańskiego  WOPR  może  być  osoba  fizyczna,  która

wniosła wybitny wkład w rozwój WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się

dla  ratownictwa  wodnego.  Członek  Honorowy  Gdańskiego  WOPR  nie  opłaca

składek członkowskich.

2.  Prezesem  Honorowym  Gdańskiego  WOPR  może  być  osoba  fizyczna,  po

zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa WOPR, która w wybitny sposób zasłużyła się

dla WOPR. 

3. Prezes Honorowy WOPR nie może pełnić funkcji we władzach WOPR i nie opłaca

składek członkowskich.

4.  Wszystkie wcześniej otrzymane Honorowe Wyróżnienia, nadane przez WOPR, a

nieodebrane są honorowane.

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Gdańskiego WOPR

§ 13

1.Członkostwo w Gdańskim WOPR ustaje na skutek:

A/ Dobrowolnie złożonego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przynależności do

Gdańskiego  WOPR  z  dniem  doręczenia  tego  oświadczenia  osobiście  lub  za

pośrednictwem listu poleconego.

B/  Skreślenia  z  listy  członków  Gdańskiego  WOPR  z  powodu  zalegania  z  opłatą

świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące; 

C/  Wykluczenia  lub  pozbawienia  na  mocy  prawomocnego  orzeczenia  Sądu

Koleżeńskiego,  zwanego  dalej  Sądem  Honorowym  Gdańskiego  WOPR,  w
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przypadkach naruszenia  statutu Gdańskiego WOPR, innych przepisów prawnych

oraz działania na szkodę WOPR. 

2. Członkostwo w Gdańskim WOPR ustaje także na skutek rozwiązania Gdańskiego

WOPR

3. W  przypadku  określonym  w  ust.  1  pkt.  B  Zarząd  Gdańskiego  WOPR,  

a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. C Sąd Honorowy Gdańskiego WOPR

zobowiązany  jest   zawiadomić  członka  o  skreśleniu  lub  wykluczeniu,  podając

przyczynę oraz wskazując jednocześnie  termin złożenia odwołania oraz organ, do

którego składa się odwołanie. 

4. Uchwały Zarządu i orzeczenia w sprawach określonych ust. 1 pkt. B mogą być

zaskarżone z podaniem przyczyny w terminie 30 dni od daty ich doręczenia, do

Zarządu  Gdańskiego WOPR.

5. Przywrócenie utraconego członkostwa z ust.  1  pkt.  B następuje na podstawie

uchwały Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 14

1. Najwyższą władzą Gdańskiego WOPR jest Walne Zebranie Członków Gdańskiego

WOPR.

2.  Władzami  Gdańskiego  WOPR  są  także  Zarząd  Gdańskiego  WOPR,  Komisja

Rewizyjna Gdańskiego WOPR,  Sąd Honorowy Gdańskiego WOPR.

§ 15

1.Kadencja  władz  Gdańskiego WOPR trwa 5  lat  a  jej  wybór  odbywa się  spośród

członków Walnego Zebrania Członków Gdańskiego WOPR, w głosowaniu tajnym,

bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych

do głosowania. 
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2.  Uchwały władz Gdańskiego WOPR podejmowane są w głosowaniu jawnym lub

tajnym,  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności,  co  najmniej  połowy

uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku  ustąpienia  lub  wykluczenia  członka  władz  Gdańskiego  WOPR w

trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniany w drodze kooptacji

do 1/3 składu wybieralnego. Kadencja dokooptowanego członka kończy się razem

z kadencją władz Gdańskiego WOPR, do którego został dokooptowany.

4. Wymóg obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obowiązuje

wyłącznie w pierwszym terminie Zebrania Członków. W drugim terminie Zebrania

Członków, Zebranie władne jest  do podejmowania uchwał  bez względu na ilość

obecnych na tym Zebraniu Członków. 

§ 16

1. Walne  Zebranie  Członków  Gdańskiego  WOPR  może  być  Zwyczajne  lub

Nadzwyczajne.

2. W Walnym Zebraniu Członków Gdańskiego WOPR biorą udział: 

A/ z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Gdańskiego WOPR;

B/ z głosem doradczym Członkowie Wspierający i zaproszeni goście. 

3.Walnym  Zebraniem  Członków Gdańskiego  WOPR  kieruje  jeden  z  członków

Prezydium  Zarządu,  wybrany  zwykłą  większością  głosów  Walnego  Zebrania

Członków Gdańskiego WOPR.

4. Przebieg  obrad  Walnego  Zebrania  Członków  Gdańskiego  WOPR  odbywa  się

zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania Członków Gdańskiego WOPR.

§ 17

1. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Gdańskiego WOPR 

zwołuje Zarząd Gdańskiego WOPR, z własnej inicjatywy, przy czym Zwyczajne 

Walne Zebranie Członków Gdańskiego WOPR nie rzadziej niż raz w roku 

obrachunkowym.
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2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Gdańskiego WOPR zwołuje się na 

pisemny wniosek: 

A/ Komisji Rewizyjnej Gdańskiego WOPR; 

B/ Co najmniej 2/3 liczby członków  Gdańskiego WOPR;

3.Nadzwyczajne Walne  Zebranie  Gdańskiego  WOPR  obraduje  wyłącznie  nad

sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Zarząd  Gdańskiego  WOPR  jest  zobowiązany  zwołać  Nadzwyczajne  Walne

Zebranie Gdańskiego WOPR w ciągu trzech miesięcy, od dnia otrzymania wniosku

wraz  z  uzasadnieniem  celu  zwołania  tego  Zebrania.

5. O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Zwyczajnego  Walnego  Zebrania

Gdańskiego WOPR, Zarząd Gdańskiego WOPR powiadamia członków, co najmniej

14 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.

6.O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania

Członków Gdańskiego WOPR, Zarząd Gdańskiego WOPR powiadamia członków z

wyprzedzeniem, co najmniej 21 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.

§ 18

1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Gdańskiego WOPR w szczególności

należy: 

A/ uchwalanie statutu Gdańskiego WOPR i jego zmian wraz z regulaminami: 

B/ powołania Zarządu Gdańskiego WOPR, za wyjątkiem dokooptowania członka 

Zarządu w trakcie 

    kadencji.

C/ powołania Komisji Rewizyjnej Gdańskiego WOPR, za wyjątkiem dokooptowania 

członka Komisji w  

    trakcie kadencji.

D/ powołania Sądu Honorowego Gdańskiego WOPR, za wyjątkiem dokooptowania 

Członka Sądu 

    Honorowego Gdańskiego WOPR w trakcie kadencji.

2. Określanie strategicznych kierunków działania Gdańskiego WOPR; 

3. Wybieranie i odwoływanie Prezesa Gdańskiego WOPR;
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4. Określanie  liczby  oraz  wybieranie  i  odwoływanie  członków władz  Gdańskiego

WOPR;

5. Nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego WOPR;

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Gdańskiego WOPR oraz uchwał Sądu

Honorowego 

7. Rozpatrywanie wniosków o darowanie kar orzeczonych lub utrzymanych w mocy

przez Sąd Honorowy  Gdańskiego WOPR; 

8. Zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności:  Zarządu  Gdańskiego  WOPR,  Komisji

Rewizyjnej Gdańskiego WOPR, Sądu Honorowego Gdańskiego WOPR; 

9. Udzielanie  lub  odmawianie  udzielenia  absolutorium  ustępującemu  Prezesowi

Gdańskiego  WOPR i  członkom Zarządu  Gdańskiego  WOPR,  na  wniosek  Komisji

Rewizyjnej Gdańskiego WOPR; 

10. Rozwiązanie Gdańskiego WOPR i przeznaczenie majątku Gdańskiego WOPR. 

§ 19

1. W  okresie  pomiędzy  Walnymi  Zebraniami  Gdańskiego  WOPR,  działalnością

Gdańskiego WOPR kieruje Zarząd Gdańskiego WOPR. 

2. W skład Zarządu Gdańskiego WOPR wchodzi od 3 do 8 członków, w tym Prezes

Gdańskiego WOPR. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Gdańskiego WOPR, na wniosek Prezesa WOPR,

wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR w skład, którego

wchodzi 3 członków, Prezes Gdańskiego WOPR i dwóch Wice Prezesów.

4. Prezes Gdańskiego WOPR stoi na czele oraz kieruje pracami Zarządu Gdańskiego

WOPR i Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu Gdańskiego WOPR w szczególności należy:

1. Zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Gdańskiego WOPR;

15



2. Przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Gdańskiego WOPR;

3. Określanie głównych kierunków działania Gdańskiego WOPR;

4. Powołanie  pełniącego  obowiązki  Prezesa  Zarządu  Gdańskiego  WOPR,  w

przypadku ustąpienia Prezesa Gdańskiego WOPR w trakcie kadencji;

5. Dokooptowanie członków Zarządu Gdańskiego WOPR w trakcie kadencji.

6. Składanie  Walnemu  Zebraniu  Gdańskiego  WOPR  sprawozdań  ze  swojej

działalności;

7. Wnioskowanie o nadanie  tytułu Członka Honorowego WOPR;

8. Określanie  zasad  i  trybu  powstawania,  działania  oraz  likwidowania  jednostki

Gdańskiego WOPR; 

9.Określanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  zasad  i  trybu  ich  zbierania  

i przekazywania; 

10.Upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów Gdańskiego

WOPR;

11. Planowanie pracy Gdańskiego WOPR i określanie budżetu Gdańskiego WOPR; 

12.  Sporządzanie  rocznych  sprawozdań z  działalności  Gdańskiego  WOPR,  w tym

finansowych;

13. Tworzenie regulaminu Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR;

14. Zatwierdzanie uchwał Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR;

15. Powoływanie zespołów opiniodawczych i określanie ich regulaminów; 

16. Przystępowanie i występowanie Gdańskiego WOPR ze związków stowarzyszeń,

związków  krajowych  i  zagranicznych  oraz  społeczności  międzynarodowych  i

delegowanie do nich przedstawicieli Gdańskiego WOPR.

§ 21

1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Gdańskiego WOPR pracami Gdańskiego WOPR

kieruje Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR. 

2.  Pomiędzy  posiedzeniami  Prezydium  Zarządu  Gdańskiego  WOPR  pracami

Gdańskiego WOPR kieruje Prezes Gdańskiego WOPR, który może upoważnić inne

osoby  do  wykonania  czynności  w  jego  zastępstwie.  Upoważnienie  takie  jest

wymagane w formie pisemnej z określeniem sprawy i przedmiotu czynności,  na

jakie zostało wydane.
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3. Dla ważności oświadczeń woli, składanych w imieniu Gdańskiego WOPR 

wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu, w tym 

Prezesa Zarządu. 

§ 22

1. Komisja Rewizyjna Gdańskiego WOPR składa się z 3 do 5 członków i jest wybrana

do sprawowania kontroli w Gdańskim WOPR. 

2. Komisja Rewizyjna Gdańskiego WOPR ma prawo żądania  od członków i  władz

Gdańskiego  WOPR  złożenia  pisemnych  lub  ustnych  wyjaśnień  dotyczących

kontrolowanych spraw.

3. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji  Rewizyjnej  Gdańskiego WOPR

ma prawo uczestniczyć i  wyrażać opinię  na posiedzeniach Zarządu Gdańskiego

WOPR i Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku

pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  z  tytułu

zatrudnienia,  ani pełnić jakichkolwiek innych funkcji  we władzach

Gdańskiego WOPR jak również we władzach jednostek terenowych

WOPR na terenie województwa pomorskiego,

2) nie byli  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy

umyślnej

3) nie  mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  swojej  funkcji  w  tym

organie  zwrot  uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenia  w

wysokości  wyższej niż określone w art.  8 pkt. 8 ustawy z dnia 3

marca  2000r.  o  wynagradzaniu  osób  kierujących  niektórymi

podmiotami  prawnymi  (Dz.  U.  Nr  26  poz.  306  z  2000r.  z

późniejszymi zmianami)
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§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Gdańskiego WOPR należy:

1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Gdańskiego WOPR,

w tym władz  Gdańskiego  WOPR z  wyłączeniem Sądu  Honorowego  Gdańskiego

WOPR; 

2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i

majątkiem Gdańskiego WOPR; 

3. Składanie  sprawozdań  ze  swej  działalności  na  Walnym  Zebraniu  Gdańskiego

WOPR;

4.  Zgłaszanie na Walnym Zebraniu Gdańskiego WOPR wniosków o udzielenie lub

odmowę udzielenia  absolutorium Zarządowi  Gdańskiego  WOPR,  w  stosunku  do

każdego członka Zarządu Gdańskiego WOPR oddzielnie;

5. Przedkładanie Zarządowi Gdańskiego WOPR, poprzez Prezesa Gdańskiego WOPR

protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 

6. Występowanie  do  Zarządu  Gdańskiego  WOPR  z  żądaniem  zwołania  Walnego

Zebrania  Gdańskiego  WOPR  w  określonej  sprawie  w  razie  stwierdzenia  nie

wywiązywania się Zarządu Gdańskiego WOPR ze statutowych obowiązków;

7. Występowanie do Prezesa Gdańskiego WOPR z żądaniem zwołania posiedzenia

Zarządu Gdańskiego WOPR lub Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR w sprawach

niecierpiących zwłoki; 

8. Zapoznawanie z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami Komisji, Prezesa

Gdańskiego  WOPR  w  terminie  do  14  dni  od  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej

Gdańskiego WOPR oraz Prezydium Zarządu Gdańskiego WOPR na jego najbliższym

posiedzeniu; 

9. Dokooptowanie  członków  Komisji  Rewizyjnej  Gdańskiego  WOPR  w  trakcie

kadencji.

§ 24
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1. Sąd Honorowy WOPR składa się z 3 lub 5 członków.

2. Sąd  Honorowy  Gdańskiego  WOPR  rozpatruje  sprawy  kolegialnie  większością

głosów i orzeka kary upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach i  obowiązkach,

oraz wykluczenia członka Gdańskiego WOPR 

3. Od  orzeczenia  Sądu  Honorowego  Gdańskiego  WOPR  można  odwołać  się  za

pośrednictwem  Zarządu  Gdańskiego  WOPR,  do  Walnego  Zebrania  Członków

Gdańskiego WOPR, na najbliższym posiedzeniu. 

4. Orzeczenia Walnego Zebrania Gdańskiego WOPR są ostateczne.

5. Wnioski  do Sądu Honorowego Gdańskiego WOPR może składać każdy członek

Gdańskiego WOPR.

6. Członkowie Sądu Honorowego Gdańskiego WOPR nie mogą pełnić innych funkcji

we władzach Gdańskiego WOPR. 

§ 25

Do zakresu działania Sądu Honorowego Gdańskiego WOPR należy:

1. Rozpatrywanie,  rozstrzyganie  i  likwidowanie  sporów  i  konfliktów,  powstałych

pomiędzy członkami i władzami Gdańskiego WOPR;

2. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków przepisów, w

tym statutu Gdańskiego WOPR, uchwał, regulaminów i decyzji władz Gdańskiego

WOPR;

3. Występowanie do właściwych władz Gdańskiego WOPR z wnioskami o podjęcie

czynności  mających  na  celu  usunięcie  ujemnych  zjawisk,  będących  przyczyną

sporów i zatargów;

4. Składanie  na  Walnym Zebraniu  Członków  Gdańskiego  WOPR  sprawozdania  z

działalności Sądu Honorowego Gdańskiego WOPR;

 5. Dokooptowanie  członków  Sądu  Honorowego  Gdańskiego  WOPR  w  trakcie

kadencji.
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ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE

§ 26

1. Władzami jednostki terenowej Gdańskiego WOPR jest Zarząd Jednostki Terenowej

Gdańskiego WOPR.

2.  Najwyższą władzą Jednostki  Terenowej  Gdańskiego WOPR jest  Walne Zebranie

Członków Gdańskiego WOPR.

3.  Władzą nadrzędną zarządu jednostki  terenowej  Gdańskiego WOPR jest  Zarząd

Gdańskiego WOPR, 

4. Jednostki Terenowe Gdańskiego WOPR obowiązuje Statut Gdańskiego WOPR oraz uchwały i 

zarządzenia 

Zarządu Gdańskiego WOPR.

§ 27

Jednostki Terenowe Gdańskiego WOPR nie mogą posiadać osobowości prawnej. 

ROZDZIAŁ VI
DRUŻYNY WOPR

§ 28

1. Drużyna WOPR w rejonie działania jest podstawową jednostką WOPR

2. W skład drużyny wchodzi, co najmniej 5 członków zwyczajnych

3. Drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi Gdańskiego WOPR

4. Powołanie drużyny odbywa się na podstawie decyzji Zarządu w oparciu o złożone

deklaracje jej członków.

5.  Drużyna  WOPR  wybiera  kierownika  drużyny  spośród  swych  członków  w

głosowaniu jawnym większością głosów

§ 29
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Do zadań Drużyny WOPR należy:

1. Realizacja zadań statutowych Gdańskiego WOPR w rejonie działania,

2. Udzielanie pomocy w ratowaniu zdrowia i życia na wodzie,

3. Współpraca z jednostkami i organami administracji rządowej, samorządowej

oraz z innymi         

      podmiotami,

4. Prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w rejonie

działania,

5. Organizowanie  szkolenia  podstawowego  i  doskonalenie  umiejętności

ratowniczych członków,

6. Podnoszenie  kwalifikacji  oraz  uzyskiwanie  uprawnień  przydatnych  w

ratownictwie, 

7. Organizowanie i strzeżenie kąpielisk,

8. Wykorzystywanie  przydzielonego  sprzętu  zgodnie  z  przeznaczeniem,  jego

właściwą 

     eksploatacją, konserwacją i przechowywaniem,

9. Organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i

odznak 

      potwierdzających umiejętność pływania,

10.Udzielania  na  wodzie  pomocy  w   ratowaniu  sprzętu  i  mienia  osób

poszkodowanych, na 

      podstawie odrębnych ustaleń. 

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30

Majątek Gdańskiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

Źródłami powstania majątku Gdańskiego WOPR są w szczególności: 
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1. Opłaty, wpisowe i składki członkowskie; 

2. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej; 

3. Dochody z nieruchomości i ruchomości; 

4. Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki; 

5. Dochody z ofiarności publicznej. 

6. Gdańskie  WOPR  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  rachunkowość  zgodnie  z

prawem powszechnie  

    obowiązującym.

     ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Uchwalenie Statutu Gdańskiego WOPR lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o

rozwiązaniu Gdańskiego WOPR wymaga kwalifikowanej  większości  2/3 głosów,

przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie  Statutu  Gdańskiego  WOPR  lub  jego  zmian  oraz  rozwiązanie

Gdańskiego WOPR mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków

Gdańskiego WOPR wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego

porządku. 

3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Gdańskiego WOPR, Walne Zebranie Członków

Gdańskiego WOPR określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku. 

§ 33

Statut Gdańskiego WOPR wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia

Sądu Rejestrowego o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Gdańsk, dnia 19.04.2008 r. – tekst jednolity

Pod Statutem Gdańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

za Zarząd podpisali się: 
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