SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Powiatowego WOPR w Białobrzegach
za rok 2014
1. Dane ogólne Stowarzyszenia
a) Nazwa Stowarzyszenia: Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
b) Siedziba: 26-800 Białobrzegi ul. Krakowska 2A
c) Data wpisu w KRS: 30.01.2003 roku pod numerem 0000149393
d) REGON: 672003200
e) NIP: 798-13-67-429
f) Zarząd Powiatowego WOPR
 Prezes
Tomasz Tomczyński
 Wiceprezes Paweł Grabarczyk
 Skarbnik
Janina Gajewska
 Sekretarz
Izabela Badowska (Machcińska)
 Członek
Grażyna Kujawiak
 Członek
Norbert Kośla
 Członek
Krzysztof Pramik
 Członek
Adam Traczyk
g) Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem Powiatowego WOPR w Białobrzegach jest:
 organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie,
 programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa
osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
 działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym wodnego,
 propagowanie prozdrowotnego stylu życia,
 przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Zgodnie z § 10 Statutu Powiatowego WOPR w Białobrzegach Stowarzyszenie
osiąga założone cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie wodnej służby ratowniczej;
b) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami
zainteresowanymi bezpieczeostwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
c) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeo powszechnych, katastrof naturalnych i awarii
technicznych na wodach;
d) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeostwa na wodach i
ochrony środowiska wodnego;
e) ujawnienie zagrożeo bezpieczeostwa osób pływających i kąpiących się;
f) ujawnianie zagrożeo bezpieczeostwa osób uprawiających pozostałe formy wypoczynku, rekreacji i
sportu na wodzie
g) wystąpienie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeo lub wstrzymanie eksploatacji obiektów
oraz urządzeo wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;
h) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeostwa wodnego;
i) dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji
samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeo;
j) jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeo;
k) prowadzenie szkoleo oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
l) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;

m)
n)
o)
p)
q)
r)

egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności pływania;
opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
popularyzowanie celów statutowych;
wymianę doświadczeo i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w
szczególności wśród dzieci i młodzieży;
s) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
t) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych
przedsięwzięciach mających na celu uzyskania środków na realizację zadao statutowych.

Przykłady zrealizowanych działań Powiatowego WOPR
Rutynowa działalność stowarzyszenia, prowadzona w roku 2014, obejmowała szerokie
spektrum aktywności, wśród których można wymienić:
a) wydelegowanie na szkolenia ratownicze (5 osób, w tym dwóch z ratowników podniosło
swoje kwalifikacje)
b) wydelegowanie na szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (3 osoby) i (3 osoby na
egzamin recertyfikacyjny)
c) szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej grupy „Delfinki”
d) prewencja w ramach programu „Bezpieczne wakacje nad wodą”,
e) szkolenie i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży,
f) szkolenie i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży kajakami i łodziami motorowymi
g) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grupy „Delfinki” przychodzących na teren
WOPR w Białobrzegach poprzez realizację zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 2014r.” wspieranego przez Urząd Miasta i
Gminy w Białobrzegach. Zadanie to wykonywaliśmy poprzez udział w szkoleniu z
zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, spływy kajakowe, biwaki, prace
społeczne na rzecz jednostki,
h) zorganizowanie spotkania z podopiecznymi fundacji „Dobra Wola” (pływanie kajakami
oraz łodzią patrolową)
Stowarzyszenie, prowadzi ponadto działalność profilaktyczną, polegającą przede wszystkim na
propagowaniu bezpieczeństwa nad wodami poprzez pogadanki, przygotowywane specjalnie dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przykładowo, bezpośrednio przed okresem
wakacyjnym ratownicy przeprowadzili w kilku szkołach Powiatu Białobrzeskiego prezentacje
multimedialne pod hasłem: „Bezpieczne wakacje nad wodą” pokazując również sprzęt ratowniczy i
medyczny.
Swoją działalność Powiatowe WOPR promowało podczas festynu „Sobótki 2014” zorganizowanej
przy wsparciu Starosty Powiatu Białobrzeskiego i Burmistrza MiG Białobrzegi. Został
zorganizowany spływ kajakowy, pokaz łodzi patrolowych wraz z przejażdżką dla uczestników oraz
pokaz sprzętu ratowniczego i medycznego. Młodzi członkowie z grupy Delfinki otrzymali z rąk
Prezesa WOPR woj. mazowieckiego Pawła Błasiaka Karty Pływackie i pamiątkowe dyplomy. Było
to ukoronowanie rocznych zajęć z nauki pływania. Oficjalnie dołączyli do naszej jednostki. Było
ślubowanie, tradycyjne ucałowanie flagi i chrzest wiosłem. Wszystko to odbyło się w otoczce
propagowania kultury i zwyczajów sobótkowych (szukaniu kwiatu paproci, puszczaniu wianków

oraz zabawy nad wodą przy ogniskach). Duża ilość uczestniczących, może świadczyć, o potrzebie
takich działań.
Propagowanie turystyki wodnej naszego regionu mocno zostało zaakcentowane w działaniach naszej
jednostki. Na naszej stronie internetowej propagujemy aktywny wypoczynek na szlaku kajakowym
Pilicy poprzez zdjęcia i opis trasy ukazujący walory rzeki i miejscowości nad nią leżących.
Prowadzimy czynnie wypożyczalnie sprzętu wodnego, starając się sprostać jak najlepiej
wymaganiom nam stawianym.
Do najważniejszych działań WOPR należy jednak czuwanie nad bezpieczeństwem osób
przebywających na obszarach wodnych. Patrolowanie miejsc kąpieli było codzienną pracą naszych
członków. Organizowaliśmy patrole piesze i wodne, gdzie jako obserwatorzy uczestniczyli
najmłodsi, przyszli ratownicy z naszej grupy „Delfinki”. Interweniowaliśmy też w przypadkach
zagrożenia spowodowanego korzystaniem z turystyki kajakowej.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Powiatowe WOPR prowadziło działalność gospodarczą w zakresie wypożyczania sprzętu
turystycznego oraz prowadzeniu pola namiotowego
4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia
W roku 2014 Zarząd Powiatowego WOPR podjął uchwały:
Uchwała Nr 1/Z/2014
dotycząca wstąpienia członka do LGD Zapilicze
§1
Zarząd Powiatowego WOPR wyraża akces przystąpienia jako członek do LGD Zapilicze.
§2
Zarząd Powiatowego WOPR upoważnia Prezesa Tomasza Tomczyńskiego do złożenia deklaracji
członkowskiej LGD Zapilicze.
§3
Zarząd Powiatowego WOPR upoważnia Prezesa Tomasza Tomczyńskiego do reprezentowania oraz
do wyrażania opinii i składania wniosków z ramienia Powiatowego WOPR.
§4
W głosowaniu jawnym uchwała ta została przyjęta jednogłośnie i wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/Z/2014
dotycząca wstąpienia jako członka do OSP Stawiszyn
§1
Zarząd Powiatowego WOPR wyraża akces przystąpienia jako członek do Ochotniczej Straży
Pożarniczej w Stawiszynie.
§2
Zarząd Powiatowego WOPR upoważnia Prezesa Tomasza Tomczyńskiego do złożenia deklaracji
członkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie.
§3
Zarząd Powiatowego WOPR upoważnia Prezesa Tomasza Tomczyńskiego do reprezentowania oraz
do wyrażania opinii i składania wniosków z ramienia Powiatowego WOPR.
§4
W głosowaniu jawnym uchwała ta została przyjęta jednogłośnie i wchodzi z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/Z/2014/WOPR
w sprawie reprezentacji z dnia 12.05.2014 Powiatowego WOPR w LGD Zapilicze
§1
Zarząd Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach wyznacza
do reprezentacji w LGD Zapilicze Pawła Grabarczyka jako przedstawiciela Powiatowego WOPR.
§2
Jednocześnie traci ważność §3 Uchwały Nr 1/Z/2014
§3
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/Z/14/WOPR
w sprawie reprezentacji oraz podpisywania dokumentów z dnia 10.06.2014 Powiatowego
WOPR w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach
§1
Zarząd Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach wyznacza
do reprezentacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach oraz podpisywania dokumentów

Tomasza Tomczyńskiego i Krzysztofa Pramika jako przedstawicieli Powiatowego WOPR w sprawie
dotyczącej realizacji zadania publicznego „Wakacje nad Pilicą”.
§2
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/Z/14/WOPR
w sprawie reprezentacji z dnia 03.11.2014 Powiatowego WOPR w Banku Spółdzielczym
§1
Zarząd Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach wyznacza
do reprezentacji w Banku Spółdzielczym, w celu złożenia wniosku i podpisywania umów oraz
innych dokumentów, Pawła Grabarczyka i Norberta Koślę jako przedstawicieli Powiatowego
WOPR.
§2
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/Z/14/WOPR
w sprawie reprezentacji, udzielania informacji, podpisywania umów z dnia 19.12.2014
Powiatowego WOPR w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego
§1
Zarząd Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach wyznacza
do reprezentacji , udzielania informacji, podpisywania umów z wojewodą mazowieckim, w związku
ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na wykonywanie działań ratowniczych na terenie
województwa mazowieckiego Pawła Grabarczyka i Tomasza Tomczyńskiego jako przedstawicieli
Powiatowego WOPR.
§2
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody Stowarzyszenia w wysokości 66742,70 zł realizowane były z następujących
źródeł:
1. składki członkowskie: 2630 zł,
2. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia :15926,10 zł
3. pozostałe przychody 48186,60 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty Stowarzyszenia w wysokości 39715,24 poniesione były na:
1. koszty realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia: 300 zł,
2. amortyzacja: 1009,79 zł,
3. zużycie materiałów i energii: 21047,89 zł,
4. usługi obce: 6888,30 zł,
5. opłaty i podatki: 1484,18 zł,
6. koszty wynagrodzeń: 4519,00 zł
7. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 127,00 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe: 2402,50 zł
9. pozostałe koszty: 700,61 zł
10. koszty finansowe: 2245,76 zł
Wynik finansowy w roku 2014 zamknął się kwotą 26017,67 zł zysku
7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, wypłaconych wynagrodzeniach
i nabyciu środków trwałych oraz aktywach, zobowiązaniach, a także posiadanych
środkach finansowych
W roku 2014 Powiatowe WOPR w Białobrzegach nie zatrudniało osób w oparciu o umowę o pracę.
Prace w zakresie działalności statutowej wykonywane były na podstawie umów zleceń.
Stowarzyszenie zawarło umowy zlecenia z dwoma osobami. Łączna kwota brutto wydatków z tytułu
zawartych umów zleceń wyniosła w minionym roku 4656 zł. Stowarzyszenie nie udzieliło w roku
2014 jakichkolwiek pożyczek pieniężnych, a także nie nabyło obligacji lub akcji w spółkach prawa
handlowego. Dokonano dzierżawy działki 3/4 na okres do lat 3 stanowiącej parking PWOPR.
Zakupiono ponton Marine szt. 1, 4 kamizelki ratunkowe oraz 2 silniki zaczepne.
Na dzień 31.12.2014r. środki finansowe Powiatowego WOPR wynoszą:
-w Banku Spółdzielczym -59205,19zł debet w rachunku bieżącym
-w kasie środki w kwocie 672,05zł
-zobowiązania w kwocie 10000zł do spłacenia kredytu udzielonego na budowę budynku sanitarnego
(prysznice)
9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych, a także
w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie składa zeznanie podatkowe roczne CIT-8, po zakończeniu każdego roku
bilansowego.
10. Informacje na temat działalności WOPR w roku 2014
Powiatowe WOPR w ubiegłym roku wystosowało odpowiednie pisma do naszych nieaktywnych
członków, aby zgłosili się do Prezesa w sprawie wyjaśnienia zaległych składek, niezgłoszenie się
skutkowało wykreśleniem z listy członków naszego stowarzyszenia, o czym również zostali
poinformowani kolejnym pismem. Na koniec roku 2014 aktualna liczba aktywnych członków
dorosłych wynosi: 67.
W roku ubiegłym otrzymaliśmy decyzje w sprawie:
1. zgody na wykonywania ratownictwa wodnego wydanego przez Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 2014r.;
2. zwolnienia od:
a) zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w
odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu
b) zakazywania i uniemożliwiania przechodzenia przez obszar do 1,5m od linii brzegu ww. wód,

wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
17.11.2014r.
3. otrzymaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego
4. W roku 2014 przeprowadziliśmy remont Stanicy WOPR, tytuł operacji „Stanica WOPR
małą infrastrukturą turystyczną powiatu białobrzeskiego”. Na to przedsięwzięcie
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
kwotę w wysokości 44 523,95zł brutto zgodnie z umową przyznania pomocy na operację
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
11.
Działania w roku 2015
a) Prezes Powiatowego WOPR Tomasz Tomczyński bezpośrednio przed feriami
przeprowadził prelekcję pt. „Bezpieczne ferie” wśród dzieci ze szkół powiatu
białobrzeskiego.
b) W tym roku zakończyliśmy remont stanicy WOPR. Przeszliśmy pozytywnie kontrolę i w
obecnej chwili czekamy wpłynięcie środków z dotacji.
c) Dnia 17.02.2015r w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu
Ratownictwa Wodnego, Brzegowego i Morskiego, w którym wziął udział prezes PWOPR
w Białobrzegach Tomasz Tomczyński. Głównym celem spotkania było przedstawienie
propozycji zmian w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych.
12.
Plany na rok 2015
Na walnym zebraniu w 2015 roku:
 przedstawimy projekt nowego statutu Powiatowego WOPR w Białobrzegach.
 przedstawienie propozycji Zarządu zmiany kwoty składek członkowskich od roku 2016.
Propozycje działań na rok 2015 poszczególnych członków zarządu:
Paweł Grabarczyk- prace porządkowe na terenie WOPR, zatrudnienie więźniów, założenie
monitoringu na terenie stanicy, ogrodzenie terenu WOPR, dalszy remont budynku, renowacja i
zakup niezbędnych mebli
Norbert Kośla- zorganizowanie festynu Sobótki 2015, reklama stanicy poprzez znaki i tablice
informacyjne
Krzysztof Pramik- dalsze szkolenia dla członków WOPR uzupełniające kwalifikacje, kurs na
młodszego ratownika dla dzieci z grupy „Delfinki”, wyjazdy na basen, spływy kajakowe dla
członków WOPR, kurs pierwszej pomocy zakończony egzaminem BLS, rozwijanie Młodzieżowej
Grupy Ratownictwa Wodnego poprzez pozyskiwanie nowych członków oraz popularyzację
ratownictwa wodnego w szkołach ponadgimnazjalnych
Tomasz Tomczyński- propozycja utworzenia bazy szkoleniowej dla ratowników z woj.
mazowieckiego z zakresu kajakarstwa (trwają rozmowy), objęcie ratownictwem kąpieliska
miejskiego w Białobrzegach (trwają rozmowy) oraz monitorowanie rzeki Pilicy na długości od
miejscowości Tomczyce do Białej Góry (wójtowie i burmistrzowie zadeklarowali finansowanie
pracy przy monitoringu rzeki)
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