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ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne  

§ 1  

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, nazywane dalej Śląskie WOPR jest 

stowarzyszeniem i działa na podstawie niniejszego statutu. 

 

 

§ 2  

1. Terenem działania Śląskiego WOPR jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności 

teren województwa śląskiego oraz obszarów działania jednostek terenowych, zgłaszających 

deklaracje przystąpienia do Śląskiego WOPR.  

2. Siedzibą władz Śląskiego WOPR jest miasto Katowice. 

3. Śląskie WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem 0000070512.  

  

§ 3  

1. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może używać nazwy Śląskie WOPR i 

Śląskie Ratownictwo Wodne.  

2. Znakiem firmowym Śląskiego WOPR jest umieszczony w białym kole błękitny krzyż na 

złotej kotwicy, z umieszczonymi wokół niego dwoma błękitnymi współśrodkowymi 

pierścieniami i z umieszczonymi pomiędzy nimi błękitnym napisem – WODNE OCHOTNICZE 

POGOTOWIE RATUNKOWE. Znak firmowy WOPR może być umieszczany na tle barw 

właściwych dla obszaru działania jednostki WOPR.  

3. Zastrzeżeniu i ochronie prawnej, jako stanowiących własność stowarzyszenia podlegają:  

1) nazwa główna – Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  

2) nazwy skrócone – Śląskie WOPR i Śląskie Ratownictwo Wodne,  

3) znak firmowy Śląskiego WOPR.  

4. Śląskie WOPR i jego jednostki terenowe mogą używać sztandaru, odznak i pieczęci na 

zasadach określonych w przepisach szczególnych.  

5. Śląskie WOPR w realizacji zadań statutowych używa odzieży ochronnej w kolorystyce 

zgodnej ze wzorem graficznym i z normami technicznymi wydanymi w tym zakresie i 

zdefiniowanej w Systemie Informacji Wizualnej zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Śląskiego 

WOPR.  

  

§ 4  

1. Śląskie WOPR w terenie realizuje zadania statutowe za pośrednictwem jednostek 

terenowych, działających w sferze bezpieczeństwa, ratownictwa, a w szczególności 

ratownictwa wodnego.  

2. Śląskie WOPR opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich 

członków - działaczy i wolontariuszy.  

3. Śląskie WOPR do wykonywania zadań własnych, zleconych i w ramach projektów oraz 

realizowanych zadań publicznych może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

4. Śląskie WOPR realizując zadania statutowe może łączyć się w związki stowarzyszeń, a 

ponadto wchodzić w struktury:  

1) innych stowarzyszeń, organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach 

działania, zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w ich statutach,  

2) istniejących systemów bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności, na zasadach 

określonych w przepisach właściwych dla ochrony przeciwpożarowej i zarządzania 

kryzysowego.  

5. Śląskie WOPR realizując zadania statutowe, oparte o działalność podmiotów, o których 

mowa w ust. 4, może używać innych logotypów niż własne, na zasadach określonych w 

statutach tych podmiotów z uwzględnieniem zasad ochrony znaku firmowego podmiotu.  
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Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji  

 

§ 5  

Celem działalności Śląskiego WOPR jest działalność: kulturalna, działalność w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, 

ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej, pożytku publicznego, społecznie 

użyteczna, w zakresie ratownictwa wodnego prowadzona na rzecz bezpieczeństwa społeczności 

lokalnej województwa śląskiego i innych obszarów, o których mowa w § 2 ust. 1, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach przyległych. 

 

§ 6  

1. Śląskie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) 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 obszarach wodnych;  

- ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania 

pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 

b) prowadzenie szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego 

oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami; 

c) dokonywanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie 

dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, 

uprawiania sportu lub rekreacji;  

d) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych, polegających na uświadamianiu zagrożeń związanych z 

wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej;  

e) prowadzenie działalności sportowej w formie klubu sportowego – w sporcie ratownictwo 

wodne;  

f) walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;  

g) rozwijanie innych niż określone w ust 1 pkt e) form kultury fizycznej;  

h) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań oraz zadań Śląskiego WOPR;  

i) współpracę z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;  

j) współdziałanie w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej;  

k) współpracę z innymi systemami, które zapewniają pomoc każdej osobie, która uległa 

wypadkowi lub narażona jest na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach 

wodnych;  

l) prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych 

do prowadzenia działań ratowniczych;  
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m) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób 

na obszarze działania Śląskiego WOPR;  

n) uczestnictwo w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zadań z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

   

§ 7  

1. Śląskie WOPR działa w następujących sferach:  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

3) działalności charytatywnej;  

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;  

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

8) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  

9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  

12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

14) turystyki i krajoznawstwa;  

15) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

16) ratownictwa i ochrony ludności;  

17) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą;  

18) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

19) promocji i organizacji wolontariatu;  

20) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

22) rewitalizacji.  

23) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
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§ 8 

1. Dla zapewnienia realizacji celów, o których mowa w § 5 Śląskie WOPR prowadzić będzie 

działalność odpłatną i nieodpłatną. 

2. W zakres działalności odpłatnej Śląskiego WOPR wchodzą działania: 

1) związane z naprawą i konserwacją statków i łodzi, 

2) związane z transportem morskim przybrzeżnym i śródlądowym pasażerskim i towarów, 

3) wydawnicze, popularyzacyjne, profesjonalne, naukowe i techniczne dotyczące sportu, 

rekreacji i bezpieczeństwa na obszarach wodnych, 

4) w zakresie badań i analiz technicznych, 

5) związane z wypożyczaniem, dzierżawą i obsługą techniczną sprzętu rekreacyjnego, 

sportowego i ratowniczego, 

6) związane z udostępnianiem pracowników dla organizacji rekreacji, turystyki i 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych, 

7) związane z obroną narodową, bezpieczeństwem państwa, porządkiem i 

bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową, 

8) związane z pozaszkolnymi formami edukacji oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

wspomagających edukację lub związanych z pomocą społeczną bez zakwaterowania, 

gdzie indziej niesklasyfikowaną, 

9) związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych, przeznaczonych na cele rekreacji, 

poprawy kondycji fizycznej i działalności klubów sportowych, 

10) rozrywkowe, rekreacyjne i usługowe związane z poprawą kondycji fizycznej, 

popularyzacji sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wodnych, 

11) inne związane ze sportem i rekreacją,  

12) związane z funkcjonowaniem innych organizacji członkowskich, 

13) usługowe związane z poprawą kondycji fizycznej. 

3. W zakres działalności nieodpłatnej Śląskiego WOPR wchodzą działania: 

1) związane z naprawą i konserwacją statków i łodzi, 

2) związane z transportem morskim przybrzeżnym i śródlądowym pasażerskim i towarów, 

3) wydawnicze, popularyzacyjne, profesjonalne, naukowe i techniczne dotyczące sportu, 

rekreacji i bezpieczeństwa na obszarach wodnych, 

4) w zakresie badań i analiz technicznych, 

5) związane z wypożyczaniem, dzierżawą i obsługą techniczną sprzętu rekreacyjnego, 

sportowego i ratowniczego, 

6) związane z udostępnianiem pracowników dla organizacji rekreacji, turystyki i 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych, 

7) związane z obroną narodową, bezpieczeństwem państwa, porządkiem i 

bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową, 



6  

  

8) związane z pozaszkolnymi formami edukacji oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

wspomagających edukację lub związanych z pomocą społeczną bez zakwaterowania, 

gdzie indziej niesklasyfikowaną, 

9) związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych, przeznaczonych na cele rekreacji, 

poprawy kondycji fizycznej i działalności klubów sportowych, 

10) rozrywkowe, rekreacyjne i usługowe związane z poprawą kondycji fizycznej, 

popularyzacji sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wodnych, 

11) inne związane ze sportem i rekreacją,  

12) związane z funkcjonowaniem innych organizacji członkowskich, 

13) usługowe związana z poprawą kondycji fizycznej. 

 

§ 9  

1. Śląskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach prawa.  

2. Dochód z działalności gospodarczej Śląskie WOPR przeznacza na realizację celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, 

gdy są jego pracownikami.  

3. Śląskie WOPR może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i 

korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.  

  

ROZDZIAŁ III Członkowie Śląskiego WOPR - prawa i obowiązki  

 

§ 10  

1. Członkami Śląskiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Członkowie Śląskiego WOPR dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i 

honorowych.  

3. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą do właściwej jednostki organizacyjnej. 

  

§ 11  

1. Członkiem zwyczajnym może być:  

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw 

publicznych, identyfikująca się z celami statutowymi WOPR, która złożyła pisemną deklarację 

zgłoszenia, uiściła składkę członkowską i została przyjęta przez właściwą jednostkę terenową. 

Nie dotyczy to osób wykluczonych ze Śląskiego WOPR, których ponowne przyjęcie wymaga 

uchwały Zarządu Śląskiego WOPR lub Zarządu jednostki terenowej,  

b) osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat mająca ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, może należeć do Śląskiego WOPR i korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Śląskiego WOPR większość muszą stanowić osoby o 

pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c) osoba małoletnia w wieku poniżej 16 lat za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, 

bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z 

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Śląskiego WOPR. 
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2. Członek zwyczajny Śląskiego WOPR ma prawo:  

a) Wybierać i być wybranym do władz Śląskiego WOPR z zastrzeżeniem ust. 1c,  

b) uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez Śląskie WOPR,  

c) korzystać ze środków i pomocy Śląskiego WOPR w realizacji działań statutowych 

d) nosić odznakę organizacyjną, 

e) odwoływać się od uchwał i orzeczeń władz do Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego 

WOPR 

f) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Śląskiego WOPR,  

g) korzystać z ochrony prawnej w czasie działań ratowniczych oraz z innych uprawnień przyznanych 

przez władze Śląskiego WOPR.  

3. Członek zwyczajny ma obowiązek:  

a) aktywnego uczestniczenia w pracach Śląskiego WOPR oraz propagowania jego celów i 

programu,  

b) przestrzegać statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Śląskiego WOPR,  

c) regularnie opłacać składkę i inne świadczenia obowiązujące w Śląskim WOPR, 

d) dbać o dobre imię Śląskiego WOPR i przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia. 

 

§ 12  

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała świadczenie na rzecz Śląskiego WOPR.  

2. Członków wspierających przyjmują wszystkie jednostki terenowe Śląskiego WOPR.  

3. Osoba prawna działa w Śląskim WOPR poprzez swojego przedstawiciela.  

4. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Śląskiego 

WOPR, może jednak brać udział z głosem doradczym na Walnych Zebraniach 

5. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń 

oraz przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Śląskiego WOPR.  

6. Nieprzestrzeganie zobowiązań i deklaracji, o jakich mowa w ust. 5 wiąże się z 

pozbawieniem statusu członkostwa wspierającego.  

  

§ 13  

1. Członkiem honorowym Śląskiego WOPR może być osoba, która wniosła wybitny wkład w 

rozwój Śląskiego Ratownictwa Wodnego, lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych.  

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR, na wniosek 

Zarządu jednostki terenowej lub Zarządu Śląskiego WOPR.  

3. Członek Honorowy Śląskiego WOPR ma prawo do:  
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a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów Śląskiego WOPR z głosem doradczym, gdy 

nie jest delegatem,  

b) zgłaszania opinii i wniosków do władz Śląskiego WOPR,  

c) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Śląskiego WOPR.  

4. Prezesem Honorowym może być osoba po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji 

Prezesa, która szczególnie zasłużyła się dla Śląskiego WOPR.  

5. Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR.  

6. Członek Honorowy i Prezes Honorowy są zwolnieni ze zobowiązań wobec Śląskiego WOPR 

określonych w § 11, ust. 3c).  

  

§ 14 

1.    Członkostwo Śląskiego WOPR ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej na piśmie,  

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego 

osobą prawną,  

c) skreślenia z listy czynnych członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej 

lub zadeklarowanych świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące,  

d) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego lub Sądu 

Koleżeńskiego w przypadkach: naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

uchwał i regulaminów, niebrania udziału w realizacji zadań statutowych przez okres 

ponad dwóch lat, postępowania, które dyskwalifikują daną osobę jako członka Śląskiego 

WOPR lub godzą w dobre imię Śląskiego WOPR, działania na szkodę Śląskiego WOPR 

oraz pozbawienia praw publicznych,  

e) skazania członka Śląskiego WOPR prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne,  

f) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 50%+1 członków jednostki terenowej 

Śląskiego WOPR 

g) rozwiązania struktur jednostki terenowej lub Śląskiego WOPR.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. d) Komisja Dyscyplinarna lub Sąd Koleżeński 

zawiadamia członka zwyczajnego o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i 

wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia 

odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane w 

terminie 30 dni od daty ich doręczenia.  

3. Ponowne przyjęcie do Śląskiego WOPR osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub 

wspierające z powodu określonego ust. 1, pkt. c) następuje na podstawie uchwały 

Prezydium Zarządu jednostki terenowej, po uprzednim uregulowaniu świadczeń i 

zobowiązań.  

4.      Ponowne przyjęcie do Śląskiego WOPR osób z powodu zalegania z opłatą składki   

         członkowskiej lub zadeklarowanych świadczeń w okresie dłuższym niż 48 miesięcy, jest   
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         możliwe po: uprzednim uregulowaniu świadczeń i zobowiązań oraz zaliczeniu unifikacji z  

         zakresu wiedzy i umiejętności ratowniczych. 

5.     Na czas toczącego się postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organy ścigania,  

        Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński członkostwo zwyczajne zostaje zawieszone.  

  

Rozdział IV Władze Śląskiego WOPR 

§ 15  

1.  Władzami Śląskiego WOPR są:  

1) Walne Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR,  

2) Zarząd Śląskiego WOPR,  

2a) Prezydium Zarządu Śląskiego WOPR 

3) Komisja Rewizyjna Śląskiego WOPR,  

4) Sąd Koleżeński Śląskiego WOPR.  

2.      Kadencja władz trwa 5 lat.  

3. Wybór do władz Śląskiego WOPR następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności 

od decyzji Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego WOPR.  

4. Uchwały wszystkich władz Śląskiego WOPR zapadają zwykłą większością głosów, w 

głosowaniu jawnym.  

  

§ 16  

1. Walne Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR nazywane dalej Walnym Zebraniem jest 

najwyższą władzą Śląskiego WOPR:  

1) może być zwyczajne lub nadzwyczajne,  

2) obraduje wg uchwalonego i ogłoszonego uprzednio regulaminu i porządku obrad.  

2. Obradami Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego WOPR kieruje Prezydium Walnego 

Zebrania zgodnie z przyjętym Regulaminem.  

3. W Walnym Zebraniu Delegatów Śląskiego WOPR biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci),  

2) członkowie wspierający, członkowie honorowi (jeżeli nie są delegatami) i zaproszeni 

goście.  

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego WOPR, 

Zarząd Śląskiego WOPR powiadamia indywidualnie delegatów pisemnie lub mailowo, lub 

na stronie internetowej Śląskiego WOPR, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR zwołuje Zarząd Śląskiego 

WOPR:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Śląskiego WOPR,  
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3) na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 liczby delegatów na Walne Zebranie Delegatów 

Śląskiego WOPR,  

4) na wniosek 50% członków zwyczajnych Śląskiego WOPR  

w ciągu do 3 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku na piśmie.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane.  

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego WOPR w szczególności należy:  

1) uchwalenie statutu Śląskiego WOPR i jego zmian,  

2) uchwalenie głównych kierunków działania,  

3) wybór i odwołanie prezesa oraz wybór i odwołanie członków władz,  

4) wybór delegatów na Zjazd Krajowy WOPR przeprowadzony zgodnie wymogami 

określonymi przez władze centralne WOPR,  

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał/decyzji innych władz statutowych w zakresie 

niezastrzeżonym dla władz,  

6) rozpatrywanie spraw wniesionych przez ustępujące władze Śląskiego WOPR lub 

delegatów,  

7) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Śląskiego WOPR, 

Komisji Rewizyjnej Śląskiego WOPR, Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał 

o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi i członkom 

Zarządu Śląskiego WOPR, na wniosek Komisji Rewizyjnej Śląskiego WOPR,  

8) nadanie i pozbawienie godności Prezesa Honorowego,  

9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka Honorowego Śląskiego WOPR,  

10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu jednostki WOPR, sposobie przeprowadzenia 

likwidacji i przeznaczeniu jej majątku,  

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,  

12) podejmowanie uchwał o połączeniu z inną organizacją, 

13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Śląskiego WOPR i przeznaczeniu jego majątku.  

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem ust.7 punkt 

1 i 13 

9.    Uchwały Walnego Zebrania Delegatów mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

delegaci na Walne Zebranie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

 

  

§ 17  

1. W okresie między Walnymi Zebraniami działalnością Śląskiego WOPR kieruje Zarząd 

Śląskiego WOPR, który za swoją działalność odpowiada przez Walnym Zebraniem 

Delegatów Śląskiego WOPR.  

2. Zarząd prowadzi sprawy Śląskiego WOPR i reprezentuje Śląskie WOPR. 
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3. W skład Zarządu Śląskiego WOPR wchodzi Prezes i 9-31 członków.  

4. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu Śląskiego WOPR nie może być dłuższy 

niż pięć lat (kadencja). Ponowne powołanie tej samej osoby na członka zarządu jest 

dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Śląskiego WOPR na wniosek Prezesa wybiera ze swojego 

grona Prezydium w składzie 5-11 osób, w tym wiceprezesów.  

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Śląskiego WOPR przy pomocy Prezydium Zarządu.  

7. Wiceprezes zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności lub w zakresie wskazanym 

przez Prezesa.  

8. Posiedzenia Zarządu Śląskiego WOPR odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż dwa razy do roku.  

9. Zarząd Śląskiego WOPR do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i 

tworzyć biuro, które działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Śląskiego WOPR.  

10. Zarząd Śląskiego WOPR może podjąć uchwałę o otrzymywaniu wynagrodzenia przez 

Członka Zarządu Śląskiego WOPR za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez niego 

funkcją - zasady wynagrodzenia, maksymalnej wysokości wynagrodzenia, przyznania członkom 

zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. 

11. Do zakresu działania Zarządu Śląskiego WOPR w szczególności należy:  

a. zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Delegatów,  

b. składanie sprawozdań z działalności Śląskiego WOPR Walnemu Zebraniu Delegatów,  

c. realizacja programu i celów Śląskiego WOPR oraz wykonywanie uchwał Walnego 

Zebrania Delegatów,   

d. ustalanie liczby delegatów z jednostek terenowych na Walne Zebranie Delegatów,  

e. określanie szczegółowych kierunków działania Śląskiego WOPR, na wniosek Prezesa,  

f. uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i 

finansowych,  

g. uchwalanie budżetu i zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Śląskiego WOPR,  

h. wybór wiceprezesów i członków Prezydium Śląskiego WOPR,  

i. powołanie pełniącego obowiązki Prezesa Śląskiego WOPR w przypadku ustąpienia lub 

śmierci Prezesa w trakcie kadencji,  

j. dokooptowanie członków Zarządu Śląskiego WOPR oraz Prezydium,  

k. określanie obowiązków i uprawnień członków Zarządu Śląskiego WOPR,  

l. prowadzenie ewidencji jednostek terenowych i członków Śląskiego WOPR,  

m. powoływanie lub przyjmowanie oraz wykluczanie lub rozwiązywanie jednostek 

terenowych lub innych podmiotów w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej 

ze statutem oraz uchwałami władz Śląskiego WOPR, a także określanie terenu działania 

oraz opiniowania ich statutów i regulaminów,  

n. koordynowanie i wspieranie działalności jednostek terenowych i drużyn,  
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o. występowanie z wnioskami do organu rejestrowego o wykreślenie z rejestru podległej 

jednostki,  

p. wnioskowanie o zawieszeniu uchwał Zarządów jednostek terenowych, w razie ich 

sprzeczności z prawem, statutem oraz uchwałami władz Śląskiego WOPR, 

q. zarządzanie majątkiem Śląskiego WOPR,  

r. uchwalanie regulaminów Prezydium Zarządu, biura, zespołów opiniodawczych i komisji 

problemowych,  

s. zawieranie porozumień o współpracy z organami samorządowymi, administracji 

rządowej i władzami innych organizacji,  

t. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  

u. zgłaszanie wniosków poprzez Zarząd Główny WOPR o nadanie przez Zjazd Krajowy 

godności członka honorowego WOPR,  

v. zgłaszanie wniosków o nadanie lub odebranie przez Walne Zebranie godności Prezesa 

Honorowego i Członka Honorowego Śląskiego WOPR, 

w. występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka 

zwyczajnego,  

x. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Śląskiego WOPR,  

y. ustanawianie wysokości oraz zmian składek członkowskich,  

z. zawieszanie w prawach członka Śląskiego WOPR i kierowanie spraw do Sądu 

Koleżeńskiego.  

12. Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, 

decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej Prezesa.  

13. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w 

terminie 30 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem Zarządu Śląskiego WOPR.  

14. Uchwały Zarządu Śląskiego WOPR mogą być również podejmowane w trybie pisemnym 

lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

  

§ 18  

1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Śląskiego WOPR pracami kieruje Prezydium Zarządu.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Śląskiego WOPR na wniosek Prezesa wybiera ze swojego 

grona Prezydium w składzie 5-11 osób, w tym Wiceprezesów.  

3. Pracami Prezydium Zarządu kieruje Prezes Zarządu Śląskiego WOPR.  

4. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:  

1) wykonywanie uchwał Zarządu Śląskiego WOPR,  

2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,  

3) koordynowanie działalności i wspieranie jednostek terenowych,  
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4) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze opiniodawczym, do opracowania różnych 

zagadnień dotyczących Śląskiego WOPR i bezpieczeństwa na obszarach wodnych,   

5) kierowanie kandydatów na szkolenie, na wyższe stopnie ratownicze,  

6)   występowanie o nadanie odznaczeń,  

7)  składanie sprawozdania Zarządowi z realizacji swoich działań. 

5. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na dwa miesiące, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes.  

6. Podczas głosowania uchwał/decyzji/Zarządzeń Prezesa, Prezydium Zarządu w przypadku 

równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej Prezesa.  

  

§ 19  

1. Pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Śląskiego WOPR w sprawach dotyczących 

ciągłości funkcjonowania Śląskiego WOPR decyzje podejmuje Prezes Zarządu Śląskiego 

WOPR, w postaci Zarządzeń Prezesa Śląskiego WOPR.  

2. Prezes Zarządu Śląskiego WOPR podejmując decyzje w trybie Zarządzenia, składa z ich 

realizacji sprawozdanie Prezydium Śląskiego WOPR.  

3. Prezes w szczególnych przypadkach może upoważnić inne osoby do wykonania czynności 

w jego zastępstwie.  

4. Zarządzenia Prezesa, o których mowa w § 19 ust 1 podlegają zatwierdzeniu przez 

Prezydium Zarządu.  

  

  

§ 20  

1. Komisja Rewizyjna Śląskiego WOPR jest statutowym organem nadzoru, powołanym na 

pięcioletnią kadencję do sprawowania kontroli nad całością działalności Śląskiego WOPR.  

2. Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani 

w każdym czasie 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 5-19 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 

ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.  

4. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej, ma prawo udziału 

z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Śląskiego WOPR i jego Prezydium.  

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:  

1) pełniąca inne funkcje we Władzach Śląskiego WOPR,  

2) będąca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu Śląskiego WOPR złożenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  

7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i 

finansowej Śląskiego WOPR z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości 
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oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz, z wyłączeniem Sądu 

Koleżeńskiego,  

2) przedstawianie Walnemu Zebraniu Delegatów i Zarządowi Śląskiego WOPR protokołów 

pokontrolnych,  

3) współpraca z Komisjami Rewizyjnymi jednostek terenowych  

4) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd, w 

terminie lub w trybie ustalonym w statucie,  

5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu Śląskiego WOPR ze statutowych 

obowiązków,  

6) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu lub Prezydium Śląskiego WOPR w celu 

omówienia wyników kontroli,  

7) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków 

8) zatwierdzenie własnego regulaminu działania,  

9) Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu,  

10) uzupełnianie członków Komisji Rewizyjnej na zasadzie kooptacji,  

11) składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności, zgłaszanie 

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Śląskiego WOPR.  

8.      Komisja rewizyjna podejmuje decyzje, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

9.      Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

10.    Podejmowanie decyzji przez Komisję Rewizyjną w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11.    Zarząd Śląskiego WOPR lub członek Komisji Rewizyjnej mogą żądać zwołania Komisji 

Rewizyjnej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje 

posiedzenie w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku 

12.    Jeżeli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 11, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek 

obrad. 

13.    Komisja Rewizyjna powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 

roku obrotowym. 

14. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie dopełni obowiązków § 20 ust. 11, 12 i 13 Prezydium Śląskiego  

WOPR wnioskuje do Walnego Zebrania Delegatów o odwołanie jej składu. 

15. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich 

członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.  

16. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach  

Komisji. 
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17. W umowach pomiędzy Śląskim WOPR, a członkiem Zarządu Śląskiego WOPR oraz w sporach 

z nim Śląskie WOPR reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Śląskiego WOPR wskazany w 

uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Delegatów. 

 

  

§ 21 

1. Sąd Koleżeński jest statutowym organem rozjemczym Śląskiego WOPR i jednostek 

terenowych.  

2. Sąd Koleżeński składa się z 5-12 członków, wybranych i odwoływanych uchwałą Walnego 

Zebrania Delegatów, który na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

3. Kadencja członka Sądu Koleżeńskiego nie może być dłuższa niż pięć lat.  

4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek ma prawo udziału 

z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Śląskiego WOPR.  

5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji we władzach Śląskiego WOPR.  

6. Sąd Koleżeński jest upoważniony do:  

1) rozpatrywania spraw dotyczących naruszania statutu lub uchwał władz przez członków 

Śląskiego WOPR,  

2) współpracy z komisjami dyscyplinarnymi jednostek terenowych,  

3) rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnych,  

4) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Prezydium oraz Komisję Rewizyjną, 

wobec osób pełniących funkcje we władzach Śląskiego WOPR,  

5) uchwalania i zatwierdzania własnego regulaminu organizacyjnego.  

7. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:  

1) likwidacja sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami i władzami Śląskiego 

WOPR, w drodze pojednania i ugody oraz zapobieganie powstawaniu sporów.  

2) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, 

uchwał, regulaminów i decyzji Śląskiego WOPR,  

3) wymierzanie kary (upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach lub wykluczenia 

członka Śląskiego WOPR) zgodnie z uchwalonym regulaminem,  

4) występowanie do właściwych Władz Śląskiego WOPR z wnioskami o podjęcie czynności 

mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk, będących przyczyną sporów i zatargów,  

5) składanie na Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdania z działalności,  

6) uzupełnianie składu członków Sądu Koleżeńskiego, na zasadzie kooptacji.  

ROZDZIAŁ V Jednostki terenowe Śląskiego WOPR  

 

§ 22  

1. Dla realizacji zadań statutowych Śląskie WOPR może:  

1) powoływać własne jednostki terenowe z terenu zespolonego z administracją publiczną,  
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2) powoływać lub przyjmować do swoich struktur inne jednostki terenowe niezespolone z 

administracją województwa śląskiego,  

3) przyjmować do swoich struktur inne podmioty działające w ratownictwie, a w 

szczególności w ratownictwie wodnym.  

2. Jednostki terenowe Śląskiego WOPR powstają z inicjatywy co najmniej pięcioosobowej 

grupy ratowników w oparciu o złożony wniosek w sprawie powołania jednostki terenowej 

Śląskiego WOPR.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składany do Zarządu Śląskiego WOPR powinien zawierać 

listę imienną członków założycieli z ich danymi personalnymi, proponowany zasięg i zakres 

działania jednostki terenowej.  

4. Jednostki terenowe działają jako:  

1) Oddziały, o składzie osobowym nie mniejszym niż 50 członków Śląskiego WOPR,  

2) Drużyny, o składzie osobowym nie mniejszym niż 5 członków Śląskiego WOPR,  

3) Jednostki Specjalistyczne, a ich skład, zakres i zasięg działania określa uchwała Zarządu 

Śląskiego WOPR.  

5. Drużyny i Jednostki Specjalistyczne są podległe pod Oddziały terenowe, a w wyjątkowych 

przypadkach mogą być podległe pod Zarząd Śląskiego WOPR.  

6. Rozwiązanie lub wykluczenie jednostki terenowej lub innego podmiotu ze Śląskiego WOPR 

następuje na podstawie uchwały Zarządu Śląskiego WOPR w przypadkach:  

1) zaprzestania działalności statutowej,  

   2) złożenia wniosku o rozwiązanie jednostki terenowej, poparte podjęciem uchwały o  

        rozwiązaniu jednostki terenowej Śląskiego WOPR przez Walne Zebranie tej jednostki i 

        wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków  

        uprawnionych do głosowania w tej jednostce.  

   3) złożenia wniosku o wystąpienie ze Śląskiego WOPR, poparte podjęciem uchwały o  

        wystąpieniu jednostki terenowej ze Śląskiego WOPR przez Walne Zebranie tej jednostki   

        i wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków  

        uprawnionych do głosowania w tej jednostce.  

          4) prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem i uchwałami władz Śląskiego WOPR.  

  

§ 23  

1. Do określenia zasad organizacji działania jednostek terenowych rangi Oddziału stosuje się 

zapisy Statutu Śląskiego WOPR odpowiednio dla:  

1) Walnego Zebrania Oddziału Członków - §16,  

2) Zarządu jednostki terenowej - §17, z ograniczeniem składu do 9 osób,  

3) Prezydium Zarządu Oddziału - §18, z ograniczeniem składu do 5 osób,  

4) Prezesa Zarządu Oddziału - §19,  

5) Komisji Rewizyjnej Oddziału, będącego osobą prawną - §20,  

6) Komisji Dyscyplinarnej Oddziału - §21,  
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2. Do określenia zasad organizacji działania jednostek terenowych rangi Drużyny stosuje się 

zapisy Statutu Śląskiego WOPR odpowiednio dla:  

1) Walnego Zebrania Członków Drużyny - §16,  

2) Rady Drużyny - §17, z ograniczeniem składu do 5 osób,  

3) Kierownika Drużyny - §19,  

4) Komisji Dyscyplinarnej Drużyny - §21,  

3. Śląskie WOPR koordynuje i wspiera działalność jednostek terenowych.  

 

§ 24 

 

1. Jednostki terenowe Śląskiego WOPR mogą posiadać osobowość prawną. 

2. Zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez jednostkę terenową wydaje Zarząd Śląskiego  

    WOPR po spełnieniu następujących warunków: 

a) wystąpienia z wnioskiem przez jednostkę terenową o uzyskaniu osobowości prawnej 

poparte podjęciem uchwały przez Walne Zebranie tej jednostki z wymaganą większością 2/3 

głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w tej 

jednostce, 

b) przedłożenia spisu z natury posiadanego sprzętu i wyposażenia (majątku) ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu przydzielonego, użyczonego przez Śląskie WOPR 

c) zasady gospodarowania majątkiem własnym (nie dotyczy to majątku Śląskiego WOPR) 

d) sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz 

zawierania umów z członkami jej Zarządu.  

3. Terenowa jednostka organizacyjna Śląskiego WOPR posiadająca osobowość prawną prowadzi 

działalność na podstawie statutu Śląskiego WOPR. 

4. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki z osobowością prawną z 

Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Śląskiego WOPR. 

5. Jednostka terenowa uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. W przypadku likwidacji (rozwiązania, wykluczenia, wystąpienia) jednostki terenowej z 

osobowością prawną ze struktur Śląskiego WOPR jej pozostały majątek po likwidacji pozostaje 

majątkiem Śląskiego WOPR. 

7. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki z osobowością 

prawną traci ona osobowość prawną, a Śląskie WOPR wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 

tej jednostki. 

8. W przypadku, gdy działalność jednostki terenowej Śląskiego WOPR posiadającej osobowość 

prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub uchwał i rozporządzeń 
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oraz statutu Śląskiego WOPR, Zarząd Śląskiego WOPR może podjąć uchwałę o powołaniu 

Zarządu Komisarycznego w tej jednostce. 

9.  Zarząd Komisaryczny powołuje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

10. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu Komisarycznego członkowie Zarządu 

jednostki terenowej zostają odwołani z mocy prawa. 

  

§ 25  

1. Reprezentantami jednostek terenowych na forum Śląskiego WOPR są delegaci na Walne 

Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR.  

2. Delegaci są wybierani w trakcie Walnego Zebrania członków jednostki terenowej Śląskiego 

WOPR.  

3. Ilość delegatów na Walne Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR z jednostki terenowej 

określa zasada proporcjonalności ilości członków w jednostce terenowej w stosunku do 

Ilości członków Śląskiego WOPR, zaokrąglana do pełnej wartości liczby całkowitej.  

4. Mandat delegata trwa przez całą kadencję Śląskiego WOPR. 

5. Mandat delegata wygasa po:  

1) śmierci delegata,  

2) po ogłoszeniu prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego WOPR,  

3) po ogłoszeniu prawomocnego wyroku sądu powszechnego za przestępstwo umyślne.  

4) po rozwiązaniu, wystąpieniu lub wykluczeniu jednostki terenowej ze struktur Śląskiego 

WOPR. 

  

Rozdział VI Majątek, Fundusze i Gospodarka Finansowa Śląskiego WOPR  

  

§ 26  

1. Majątek Śląskiego WOPR i jego jednostek terenowych stanowią:  

1) nieruchomości,   

2) ruchomości,  

3) fundusze.  

2. Źródłami powstania majątku Śląskiego WOPR są:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, spadki i zapisy,  

3) dotacje i subwencje i inne formy finansowania zewnętrznego, 

4) dochody z ofiarności publicznej, zbiorek i imprez publicznych, 

5) dochody z nieodpłatnej lub odpłatnej działalności statutowej,  

6) dochody z działalności gospodarczej,  

7) dochody z majątku stowarzyszenia,  



19  

  

8) dochody z roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia, 

9) odsetki, dochody z kapitału, 

10) dochody z działalności własnej,  

11) i inne wpływy. 

 

§ 27  

1. Śląskie WOPR prowadzi gospodarkę finansową, materiałową i rachunkową zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Przekazywanie zużytych składników majątkowych Śląskiego WOPR nie może odbywać się 

na zasadach innych niż określonych dla gospodarki materiałowej.  

3. Wynajmowanie lub nieodpłatne użyczenie składników majątkowych Śląskiego WOPR lub 

jednostek terenowych na rzecz członka organizacji nie może kolidować z interesem 

Śląskiego WOPR.  

4. Organizacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym.  

5. Nie stosuje się zakupów lub usług na zasadach szczególnych - od podmiotów, w którym 

uczestniczą osoby bliskie dla członków Śląskiego WOPR.  

6. Do osób bliskich wymienionych w ust. 5 zalicza się:  

1) współmałżonka,  

2) krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej II stopnia,  

3) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej II stopnia,  

4) osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.  

7. Dla ważnych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków w tym 

majątkowych Śląskiego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób w tym Prezesa lub 

jednego z Wiceprezesów lub członka Zarządu Śląskiego WOPR. 

  

§ 28  

Śląskie WOPR może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać 

z osiąganych dochodów na cele statutowe.  

  

ROZDZIAŁ VII Zmiany statutu i rozwiązywanie Śląskiego WOPR  

§ 29  

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

przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Śląskiego WOPR mogą być przedmiotem 

obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku 

obrad.  

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Śląskiego WOPR Walne Zebranie określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.  
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4. W sprawach dotyczących likwidacji jednostki terenowej Śląskiego WOPR stosuje się zapisy 

określone w ust. 1-3 z tym, że majątek jednostki terenowej zostaje przekazany do Śląskiego 

WOPR. 

  

ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe  

§ 30  

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

Rejestrowego.  


