STATUT
POWIATOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BIAŁOBRZEGACH
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIE OGÓLNE
§1
Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach, zwane dalej Powiatowym WOPR lub PWOPR
działa na podstawie:
a) Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U.
2011 nr 208 poz. 1240 z póź. zm.);
b) Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410 z
póź. zm.);
c) Ustawy- Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z póź. zm.);
d) Ustawy -Prawo wodne a dnia 18 lipca 2001r.( Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z póź. zm.);
e) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 96 poz.
873 z póź. zm.);
f) Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 127, poz. 857 z póź. zm.);
g) Niniejszego statutu;
h) Oraz innych przepisów dotyczących WOPR.
§2
1. Powiatowe WOPR jest stowarzyszeniem.
2. Jest członkiem zrzeszenia stowarzyszeń Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa
Mazowieckiego zwanego dalej WOPR woj. mazowieckiego.
§3
Terenem działania Powiatowego WOPR jest obszar całego kraju, a w szczególności Powiatu Białobrzeskiego,
a siedzibą władz jest miasto Białobrzegi.
§4
Powiatowe WOPR posiada osobowość prawną.
§5
1. Powiatowe WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników z zewnątrz jak i spośród swoich członków.
§6
1. Powiatowe WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach prawa.
2. Dochód z działalności gospodarczej Powiatowe WOPR przeznacza na realizację celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami.
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§7
Powiatowe WOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§8
Głównymi celami Powiatowego WOPR są:
1. Ratownictwo wodne i ochrona ludzi narażonych na utratę życia i zdrowia na obszarach wodnych
realizowane przez:
a) organizowanie wodnej służby ratowniczej;
b) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi
bezpieczeństwem i porządkiem na wodach;
c) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na
wodach;
d) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
e) ujawnienie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
f) ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób uprawiających pozostałe formy wypoczynku, rekreacji i sportu na
wodzie;
g) wystąpienie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz
urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;
h) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego;
i) dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i
innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń;
j) jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
k) prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
l) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności ratownicze;
m) opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
n) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
o) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
p) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
2. Kultura fizyczna i sport w szczególności wśród dzieci i młodzieży realizowane przez:
a) prowadzenie zajęć w zakresie nauki pływania;
b) doskonalenie umiejętności pływackich w ramach pływackiego klubu sportowego;
c) prowadzenie zajęć w zakresie nauki pływania kajakami;
d) doskonalenie umiejętności w zakresie sportów kajakarskich w ramach klubu sportowego;
e) propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa;
f) organizacja obozów sportowych.
3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego realizowany przez:
a) propagowanie zachowań proekologicznych;
b) organizowanie akcji ekologicznych polegających na usuwaniu zanieczyszczeń.
4. Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego realizowany przez:
a) organizowanie imprez kulturalnych;
b) propagowanie staropolskich świąt i obyczajów;
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c) udział delegacji stowarzyszenia w świętach narodowych, kościelnych i okolicznościowych;
d) propagowanie polskości ,obyczajów i tradycji narodowych.
5. Integracja na rzecz osób niepełnosprawnych realizowany przez:
a) organizowanie spotkań integracyjnych;
b) organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych.
6. Profilaktyka przeciw patologiom i wykluczeniu społecznemu realizowany przez:
a) organizowanie zajęć dla osób zagrożonych patologią lub wykluczeniem społecznym;
b) organizowanie wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży zagrożonych patologią lub wykluczeniem
społecznym;
c) organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży zagrożonych
patologią lub wykluczeniem społecznym.
7. Turystyka i rekreacja realizowany przez:
a) organizowanie spływów, rajdów, wyjazdów w celach turystycznych;
b) promowanie szlaków turystycznych;
c) reklamowanie turystyki, jako sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu;
d) oznaczanie szlaków turystycznych.
8. Ochrona i promocja zdrowia realizowana przez
a) organizowanie kursów Pierwszej Pomocy;
b) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, turystykę i rekreację;
c) zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie
żywienia i aktywności fizycznej.

§9
Przedmiotem działalności gospodarczej Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w
Białobrzegach na ogólnych zasadach jest:
1.
2.
3.
4.
5.

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30)
Obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20)
Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
§ 10

1. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach realizuje cele statutowe także jako
organizacja pożytku publicznego.
2. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach jako organizacja pożytku publicznego
prowadzi:
a) działalność statutową odpłatną;
b) działalność statutową nieodpłatną.
§ 11
1. Przedmiotem odpłatnej działalności Powiatowego WOPR w Białobrzegach jako organizacji pożytku
publicznego według „Polskiej Klasyfikacji Działalności” jest:
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a) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (84.24.Z) – w tym: wydawanie ekspertyz i
opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni, wykonywanie
analizy zagrożeń na obszarach wodnych;
b) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51) – w tym: nauczanie
i doskonalenie umiejętności pływania, organizowanie kursów, wykładów i szkoleń z zakresu ratownictwa
wodnego, umiejętności pływania, płetwonurkowania i innych umiejętności związanych z uprawianiem
sportów wodnych, organizowanie pokazów ratownictwa wodnego w celach edukacyjnych – szczególnie
młodzieży – w zakresie możliwości niesienia pomocy osobom tonącym;
c) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z) - w tym: organizowanie zawodów w ratownictwie
wodnym, organizowanie i stwarzanie warunków do działania wodnej służby ratowniczej podczas imprez
sportowych, doradztwo w sprawach organizowania imprez sportowych i wypoczynku na wodach;
d) Działalność klubów sportowych (93.12.Z) - w tym: organizowanie klubów pływackich i kajakarskich.
2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Powiatowego WOPR w Białobrzegach jako organizacji pożytku
publicznego według „Polskiej Kodyfikacji Działalności” jest:
a) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (84.24.Z) – w tym: organizowanie wodnej
służby ratowniczej, występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie
usunięcia zagrożeń, wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
b) Pozaszkolna forma edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.59) – w tym: organizowanie kursów
udzielania pierwszej pomocy, wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie działalności środowiskowych
drużyn WOPR, działalność edukacyjno-prewencyjna wśród dzieci i młodzieży;
c) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51) – w tym: nauczanie
i doskonalenie umiejętności pływania, organizowanie kursów, wykładów i szkoleń z zakresu ratownictwa
wodnego, płetwonurkowania i innych umiejętności potrzebnych w ratownictwie wodnym dla członków
PWOPR;
d) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z) - w tym:
nadawanie i weryfikowanie stopni ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w ogólnopolskim WOPR
ustaleniami, opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
e) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z) - w tym: udział w
akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof i awarii technicznych na wodach.
3. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach nadwyżkę przychodów nad kosztami
przeznacza na działalność, o której mowa w § 10 ust. 2.pkt.b

§ 12
Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Białobrzegach jako organizacji pożytku
publicznego nie wolno:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. przekazywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
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4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Powiatowe WOPR nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 13
Członkami Powiatowego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 14
Członkowie Powiatowego WOPR dzielą się na członków: zwyczajnych, honorowych oraz wspierających.

§ 15
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie
pozbawiona praw publicznych identyfikująca się ze statutowymi celami PWOPR, która złożyła deklaracje
przystąpienia i została przyjęta przez Prezydium Zarządu na najbliższym zebraniu.
2. W przypadkach szczególnych decyzje o przyjęciu warunkowym nowego członka zwyczajnego, może podjąć
Prezes PWOPR, a zatwierdzenie następuje na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu.
3. Członkiem zwyczajnym może być również osoba małoletnia po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela
ustawowego.
§ 16
1. Członkiem Honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój PWOPR lub w inny
szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów PWOPR, na wniosek wraz z
pisemnym uzasadnieniem zgłoszony przez każdego członka PWOPR i zostanie zatwierdzony z wyłączeniem
pkt. 5.
3. Prezesem Honorowym może być osoba, po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji Prezesa, która
szczególnie zasłużyła się dla PWOPR.
4. Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów PWOPR na wniosek z
pisemnym uzasadnieniem zgłoszonym przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PWOPR i zostanie
zatwierdzony.
5. Każdy członek PWOPR w Białobrzegach po upływie 30 lat pracy na rzecz Stowarzyszenia, otrzymuje status
Członka Honorowego Powiatowego WOPR nadany przez Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów, na
wniosek Zarządu PWOPR.
6. Członek Honorowy Powiatowego WOPR w Białobrzegach ma prawo wspierania, doradzania, współdziałania
oraz prawa głosowania jak każdy członek.
7. Członek Honorowy Powiatowego WOPR w Białobrzegach jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
8. Członek Honorowy i Prezes Honorowy PWOPR może zostać Członkiem Honorowym WOPR na wniosek
Zarządu PWOPR skierowany do Zarządu Głównego WOPR i zostanie zatwierdzony.
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§ 17
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością PWOPR, która zadeklarowała
na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członkiem wspierającym PWOPR staje się osoba prawna po zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu przez
Prezydium Zarządu PWOPR.
3. Osoba prawna działa w PWOPR przez swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Członek wspierający ma prawo wspierania, doradzania oraz współdziałania w ramach PWOPR.
§ 18
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Członek zwyczajny ma prawo:
wybierać i być wybranym do władz PWOPR;
uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach PWOPR;
korzystać ze środków i pomocy PWOPR;
nosić odznaki organizacyjne;
zaskarżać uchwały i orzeczenia władz PWOPR;
zgłaszać opinie, wnioski, postulaty do władz PWOPR.
Członkowie małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz PWOPR, z tym, że w składzie Zarządu PWOPR większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat są członkami bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz PWOPR.
§ 19

Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) uczestniczenia w pracach PWOPR oraz propagowania jego celów i programu;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PWOPR;
c) opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w PWOPR.
§ 20
1. Członkostwo PWOPR ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PWOPR zgłoszonej na piśmie;
b) śmierci członka;
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące;
d) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w przypadku naruszenia zasad
statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę PWOPR i pozbawienia członka
praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
e) rozwiązania się PWOPR;
f) w przypadku określonym w ust.1 pkt. c Prezydium Zarządu, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. c i d
Komisja Dyscyplinarna zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i
wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania.
Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich
doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do WOPR osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające z ust. 1 pkt. c
następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 21
1. Władzami Powiatowego WOPR są:
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a) Walne Zebranie Członków, które w okolicznościach wskazanych w Statucie może być zastąpione przez
Zebranie Delegatów;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Komisja Dyscyplinarna.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, w tym członków wspierających i honorowych, przekroczy 200 osób,
Walne Zebranie może zostać zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują, kompetencje
Walnego Zebrania. Kadencja delegatów trwa 5 lat, z zastrzeżeniem ustępu 3. Regulamin wyboru delegatów
ustali Zarząd, z tym że wybór i zmiana delegatów są dokonywane przez Walne Zebranie. które musi być
zwołane w terminie 40 dni od złożenia w Zarządzie pisemnego wniosku podpisanego przez 1/3 delegatów.
3. Kadencja delegatów wygasa z chwilą rozpoczęcia każdego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie każdorazowo powołuje uchwałą nowy zespół delegatów, w ten sposób, że delegatami
zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów, przy czym ich liczba wynosi nie mniej niż 1/20 i nie
więcej niż 1/10 członków Stowarzyszenia, stosownie do Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 tego
paragrafu.
4. Delegaci na Walne Zebranie WOPR woj. mazowieckiego wybierani są zgodnie z zasadami i trybem
określonym w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Powiatowego WOPR. Mandat trwa do czasu nowych
wyborów.
§ 22
1. Kadencja władz PWOPR trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz PWOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub połowy delegatów uprawnionych do
głosowania.
3. W drugim terminie Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Powiatowego WOPR w
Białobrzegach głosowanie jest ważne niezależnie od ilości obecnych.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka PWOPR w trakcie kadencji, skład osobowy tych
władz może być uzupełniany. Ilość dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 ilości
członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz można przeprowadzić, jeżeli do końca kadencji
pozostało więcej niż 6 miesięcy.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, ZEBRANIE DELEGATÓW
§ 23
1. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów jest najwyższa władzą Powiatowego WOPR.
2. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Prezes PWOPR jest Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów, a w przypadku
nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes i tą funkcję pełnią do końca Walnego Zebrania lub Zebrania
Delegatów i tego, na którym zostały wybrane nowe władze.
4. Protokólantem Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów jest Sekretarz, a w przypadku nieobecności
Sekretarza, zastępuje go osoba wybrana spośród obecnych członków PWOPR, zwykłą większością głosów
obecnych, uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku, gdy Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów ma obradować nad odwołaniem Prezesa lub
całego Zarządu, Przewodniczącym Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów jest Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności, zastępuje go członek Komisji Rewizyjnej wybrany zwykłą większością
głosów obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 24
Do Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów należy:
Strona 7 z 12

a)
b)
c)
d)
e)
f)

uchwalenie programów działania i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa;
wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej;
wybór i odwołanie delegatów na Zjazd WOPR woj. Mazowieckiego;
rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz oraz udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium
ustępującym władzom;
g) uchwalanie zmian w statucie;
h) uchwalenie wniosku o rozwiązaniu stowarzyszenia.
§ 25
W Walnym Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub delegaci PWOPR;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie władz WOPR, oraz zaproszeni goście.
§ 26
1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów zwołuje się raz w roku w terminie do 30
kwietnia.
2. Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku
obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Powiatowego WOPR
zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Zarządu WOPR woj. mazowieckiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych lub delegatów.
2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w
ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Zebrania
Delegatów, w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Uchwały Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.
ZARZĄD
§ 28
Zarząd kieruje działalnością Powiatowego WOPR na terenie swojego działania, zgodnie ze statutem i uchwałami jego
władz.
§ 29
1. Zarząd składa się z 5 – 15 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów.
Prezydium Zarządu składa się z 3 – 5 osób, w tym: Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków lub
Zebrania Delegatów oraz Wiceprezesa i pozostałych członków wybranych ze swego grona na pierwszym
posiedzeniu Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Do zbadania spraw oraz opracowania wniosków, Zarząd może powoływać zespoły lub komisje pomocnicze,
określając ich skład oraz zadania.
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4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Zarządu w
terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§ 30
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
2.
3.

Do zakresu działania Zarządu należy:
realizacja celów statutowych;
zwołanie Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów;
wykonywanie uchwał Zjazdu i Zarządu WOPR woj. mazowieckiego oraz Walnego Zebrania lub Zebrania
Delegatów;
reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
zarządzanie posiadanym majątkiem;
prowadzenie ewidencji członków;
uchwalenie regulaminów;
zawieranie porozumień o współpracy z organami samorządowymi, administracji rządowej i innymi
podmiotami;
organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej;
zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów godności Prezesa
Honorowego;
występowanie o nadanie odznaczeń;
wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej w sprawach członków;
podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.
Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa lub
osoby zastępującej prezesa.
Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania za
pośrednictwem Zarządu .
§ 31

Pozaplanowe posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Prezydium z inicjatywy własnej oraz na wniosek co najmniej
2/3 ogólnej liczby członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 32
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Powiatowego WOPR kieruje Prezydium.
2. Prezydium Zarządu pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
§ 33
1.
a)
b)
c)
d)
2.

Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:
wykonywanie uchwał Zarządu;
przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych;
powołanie zespołów (komisji) o charakterze opiniodawczym;
kierowanie kandydatów na szkolenia centralne.
Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery
miesiące, a w razie nieobecności Prezesa - Wiceprezes.
3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos
Prezesa lub osoby zastępującej go.
4. Prezydium Zarządu składa Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 34
1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli Powiatowego WOPR.
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2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
Przewodniczącego.
§ 35
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu;
b) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych;
c) współpraca z Wojewódzką Komisją Rewizyjną;
d) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w celu omówienia wyników kontroli;
e) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów , w razie nie zwołania go przez Zarząd,
w terminie lub trybie ustalonym w statucie;
f) uchwalenie własnego regulaminu działania;
g) składanie Walnemu Zebraniu lub Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie
wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
§36
1. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
2. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek kontroli wszystkich umów
zawartych pomiędzy członkiem stowarzyszenia, a stowarzyszeniem pod względem formalnym i
merytorycznym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Powiatowego WOPR.
§ 37
W przypadkach określonych w § 29 ust. 4 Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów powinno być zwołane w terminie
nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 30 dni od daty
jego zgłoszenia.
KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 38
Komisja Dyscyplinarna jest władzą Powiatowego WOPR powołaną do:
a) rozpatrywania spraw dotyczących naruszania statutu lub uchwał władz przez członków;
b) rozpatrywania i rozstrzygania spraw wniesionych przez członków, Zarząd lub Prezydium;
c) uchwalania własnego regulaminu.
§ 39
1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 - 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej lub wyznaczony przez niego członek ma prawo udziału z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
3. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie własnego regulaminu i orzeka w składzie co najmniej trzech
członków na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów.
4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Powiatowego WOPR.

§ 40
Komisja Dyscyplinarna może wymierzać kary: upomnienie, nagany i zawieszenia w prawach członka oraz wykluczenia
z PWOPR.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE WOPR
§ 41
Majątek Powiatowego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 42
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Źródłami powstania majątku Powiatowego WOPR są:
opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
dochody z nieruchomości i ruchomości;
dotacje i subwencje;
darowizny i zapisy;
wpływy z działalności statutowej, gospodarczej, kulturalno-oświatowej i sportowo –
rekreacyjnej;
f) dochody z ofiarności publicznej.
2. Powiatowe WOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z prawem.
§ 43
Oświadczenie woli we wszystkich sprawach, w tym w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Powiatowego
WOPR składają dwaj członkowie Zarządu, w tym: Prezes lub Wiceprezes.

§ 44
Powiatowe WOPR może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z
osiąganych dochodów na cele statutowe.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Powiatowego WOPR przez Walne
Zebranie lub Zebranie Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Powiatowego WOPR mogą być przedmiotem obrad
Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Powiatowego WOPR Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów wybiera
Komisje Likwidacyjną w składzie 5 osób, w tym 1 osoba z organu nadzoru (przedstawiciel Starosty Powiatu
białobrzeskiego).
4. Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów określa sposób likwidacji Powiatowego WOPR.
5. Majątek Powiatowego WOPR pozostały po likwidacji może być przekazany tylko innemu stowarzyszeniu o
podobnych celach działania, wskazanemu i zatwierdzonemu przez Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów.

§ 46

Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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1. Prezes Zarządu – Tomasz Tomczyński
……………………………………………………………...
2. Wiceprezes Zarządu – Paweł Grabarczyk
……………………………………………………………...
3. Sekretarz – Izabela Badowska
……………………………………………………………...
4. Skarbnik – Janina Gajewska
……………………………………………………………...
5. Członek Zarządu – Grażyna Kujawiak
……………………………………………………………...
6. Członek Zarządu – Adam Traczyk
……………………………………………………………...
7. Członek Zarządu – Norbert Kośla
……………………………………………………………...
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