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STATUT MIEJSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA 

RATUNKOWEGO W OŚWIĘCIMIU 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu, zwane dalej 

Miejskim WOPR w Oświęcimiu działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo 

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

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

na obszarach wodnych, ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym i innych przepisów oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

 

§ 2. Miejskie WOPR w Oświęcimiu jest specjalistycznym stowarzyszeniem 

zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

 

§ 3.1. Terenem działania Miejskiego WOPR w Oświęcimiu jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności teren Powiatu Oświęcimskiego 

2. Siedzibą Miejskiego WOPR w Oświęcimiu jest miasto Oświęcim. 

 

§ 4.1. Miejskie WOPR w Oświęcimiu posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000331569. 

2. Miejskie WOPR w Oświęcimiu opiera swoją działalność na pracy społecznej 

ogółu członków. 

3. Miejskie WOPR w Oświęcimiu może zatrudniać pracowników. 

 

§ 5.1. Miejskie WOPR w Oświęcimiu może prowadzić działalność gospodarczą na 

ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu służy 

realizacji celów statutowych. 

 

§ 6.1. Miejskiego WOPR w Oświęcimiu używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku 

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu, a pośrodku krzyż 

równoramienny na tle kotwicy. 

2. Miejskie WOPR w Oświęcimiu może używać sztandaru, odznak i pieczęci 

zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

§ 7. Miejskie WOPR w Oświęcimiu może być członkiem stowarzyszeń krajowych 

i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu 

działania. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 8. Celami Miejskiego WOPR w Oświęcimiu są: 

1) organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są 

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.; 

2) propagowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa 

osób na wodach.; 
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§ 9.1. Miejskie WOPR w Oświęcimiu realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) organizowanie pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielanie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy; 

2) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 

zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem 

publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego; 

3) prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, 

katastrof naturalnych i awarii technicznych; 

4) dokumentowanie przedsięwzięć organizacyjnych i prowadzenie rejestru działań 

ratowniczych; 

5) ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym 

pływających i kąpiących się oraz uprawiających rekreację i sporty wodne; 

6) 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; 

7) 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; 

8) wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków 

przydatnych w ratownictwie wodnym; 

9) wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych; 

10) ustalanie programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego; 

11) organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń służby ratowniczej; 

12) nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań 

ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; 

13) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków; 

14) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania; 

15) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność 

pływania; 

16) inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach; 

17) prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych; 

18) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi 

i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 

19) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 

20) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego; 

21) propagowanie zdrowego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu dla dzieci 

i młodzieży; 

22) wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, rekreację i turystykę; 

23) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania poprzez 

profilaktykę, sport i rekreację; 

24) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych 

przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych; 

25) Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych; 

26) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 

27) działalność na rzecz pomocy społecznej; 

28) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

29) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

30) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

31) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

32) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 
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33) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

34) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

35) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

36) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych; 

37) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 10.1. Członkami Miejskiego WOPR w Oświęcimiu mogą być osoby fizyczne 

i prawne. 

2. Miejskie WOPR w Oświęcimiu może zrzeszać członków: zwyczajnych, 

wspierających i honorowych. 

 

§ 11.1. Członkiem zwyczajnym Miejskiego WOPR w Oświęcimiu może być osoba 

fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych 

oraz osoba małoletnia w wieku od 17 roku życia. 

2. Członek zwyczajny Miejskiego WOPR w Oświęcimiu ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego; 

2) brania działu w pracach, szkoleniu i imprezach oraz korzystaniu z wszelkich urządzeń 

Miejskiego WOPR w Oświęcimiu na zasadach określonych przez władze Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu; 

3) zgłaszania wniosków do władz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

4) uczestniczenia w przedsięwzięciach Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

5) otrzymywania od władz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu pomocy w realizacji zadań 

statutowych; 

6) używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu w imprezach i zawodach; 

7) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz 

Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

8) wnoszenia do porządku obrad Walnego Zebrania Miejskiego WOPR spraw, które mają być 

rozpatrzone przez to Walne Zebranie. Wniosek o wprowadzenie sprawy do porządku obrad 

Walnego Zebrania musi być złożony na piśmie, na co najmniej 7 dni przed terminem 

Zebrania i poparty przez 30% członków zwyczajnych Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

(ilość członków liczona w dniu złożenia wniosku). 

3. Członek zwyczajny Miejskiego WOPR w Oświęcimiu ma obowiązek bieżącego 

opłacania składki członkowskiej, przestrzegania przepisów, w tym statutu, uchwał, 

regulaminów i decyzji władz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz godnie reprezentować 

Miejskie WOPR w Oświęcimiu. 

 

§ 12.1. Członkiem wspierającym Miejskiego WOPR w Oświęcimiu może być każda 

osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

zadeklarowała świadczenie na rzecz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

2. Członek wspierający działa w Miejskim WOPR w Oświęcimiu za 

pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

3. Członek wspierający Miejskiego WOPR w Oświęcimiu ma prawo do: 

1) noszenia odznaki Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

2) uczestnictwa w życiu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

3) korzystania z uprawnień przyznanych przez Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 
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4. Członek wspierający nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

§ 13.1. Członkiem Honorowym Miejskiego WOPR w Oświęcimiu może być osoba 

fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Miejskiego WOPR w Oświęcimiu lub w inny 

szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego. 

2. Członek Honorowy Miejskiego WOPR w Oświęcimiu posiada wszystkie prawa 

członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkostwo Honorowe nadaje i odbiera w drodze uchwały Zarząd Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu. 

 

§ 14.1. Członkostwo Miejskiego WOPR w Oświęcimiu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnie złożonego pisemnego wniosku o rezygnacji z przynależności do Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu; 

2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym 

niż 24 miesięcy; 

3) wykluczenia z powodu działania na szkodę Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

4) w przypadkach naruszenia statutu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu lub innych przepisów 

prawnych; 

5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 

6) rozwiązania się Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

7) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 

8) śmierci członka Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

2. Utrata członkostwa WOPR jest równoznaczna z utratą posiadanych uprawnień. 

3. Przywrócenie członkostwa, stopni i uprawnień przydatnych w ratownictwie 

wodnym, utraconych z pkt. 1 ust. 2 następuje na podstawie uchwały Zarządu Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu po wcześniejszym złożeniu pisma do Zarządu Miejskiego WOPR 

z prośba o wstąpienie w struktury organizacji jako członek zwyczajny Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE 

 

§ 15.1. Władzami Miejskiego WOPR w Oświęcimiu są: 

1) Walne Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

2) Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

3) Komisja Rewizyjna Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu trwa 

5 lat. 

§ 16.1. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały 

wszystkich władz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności przynajmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku, jeżeli ilość głosujących "za" i głosujących "przeciw" jest równa, 

o wyniku głosowania decyduje prowadzący głosowanie przewodniczący odpowiedniego 

organu władzy Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

3. W przypadku mniejszej frekwencji niż wymagana połowa członków 

uprawnionych do głosowania, należy zwołać drugie Walne Zebranie po upływie 15 min. Drugie 

zwołane walne zebranie jest władne do podejmowania decyzji i uchwał zwykłą większością 

głosów. 

4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz - władzom tym 

przysługuje prawo kooptacji. 
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5. Liczba członków władz dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 ilości 

członków pochodzących z wyboru w przypadku Zarządu oraz 1/3 w przypadku Komisji 

Rewizyjnej. 

 

§ 17.1. Walne Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu odbywa się co 5 lat 

z wyjątkiem sytuacji, gdy poprzednie Walne Zebranie ustaliło inny termin odbycia Zebrania, 

w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

2. W przypadku, gdy Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu nie jest w stanie 

zorganizować Walnego Zebrania obowiązek organizacji spada na Komisję Rewizyjną 

Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

3. Członkowie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu winni być powiadomieni 

o miejscu i terminie Walnego Zebrania co najmniej 7 dni przed terminem jego odbycia, poprzez 

umieszczenie informacji na stronie www.woproswiecim.pl.  

4. Walne Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu może być zwyczajne 

i nadzwyczajne. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Miejskiego WOPR w Oświęcimiu zapadają 

w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zebranie podejmie uchwałę o tajności głosowania. 

6. Głosowania w sprawach personalnych odbywają się w trybie tajnym. 

 

§ 18.1. W Walnym Zebraniu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu biorą udział z głosem 

decydującym członkowie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zebraniu Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu: 

1) członkowie Honorowi Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

2) przedstawiciele samorządowych oraz lokalnych władz; 

3) osoby zaproszone przez Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

4) osoby wspierające oraz sponsorzy stowarzyszenia. 

 

§ 19. Do kompetencji Walnego Zebrania Miejskiego WOPR w Oświęcimiu należy: 

1) uchwalanie statutu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu i jego zmian; 

2) uchwalanie programu i kierunków działania Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

3) rozpatrywanie i ocena działalności Miejskiego WOPR w Oświęcimiu i jego władz na 

podstawie przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz wystąpień delegatów 

4) określanie liczby oraz wybieranie i odwoływanie członków władz Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu; 

5) wybór delegatów na Wojewódzki i Krajowy Zjazd WOPR; 

6) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu 

i członkom zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu, na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu lub 30% członków zwyczajnych (ilość członków liczona w dniu 

złożenia wniosku); 

8) podejmowanie decyzji w każdej innej sprawie dotyczącej działalności Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu oraz jego członków; 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu z powodu 

działania na szkodę WOPR; 

10) powoływanie Pełnomocników Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

 

§ 20.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu może być 

zwołane na podstawie: 

1) uchwały Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 
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2) uchwały Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

3) na żądanie co najmniej 30% członków zwyczajnych Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

(ilość członków liczona w dniu złożenia wniosku). 

2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu są wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. 

 

§ 21.1. Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu składa się z 5 do 7 członków łącznie 

z Prezesem. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań stowarzyszenia. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot 

uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach 

Zarządu, w tym kosztów podróży oraz wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

5. Miesięczna kwota zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków 

związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym kosztów podróży, nie może być 

wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

6. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalona jest indywidualnie 

w stosunku do każdego członka Zarządu przez Komisje Rewizyjną na podstawie uchwały. 

 

§ 22. Posiedzenia Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu powinny odbywać się 

w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie nowo 

wybranego Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu powinno się odbyć nie później niż 14 

dni od daty Walnego Zebrania. 

 

§ 23. Do kompetencji Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu należy: 

1) bieżące kierowanie pracą Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach działalności Miejskiego WOPR w Oświęcimiu i jego 

członków; 

3) ustalanie wysokości składki członkowskiej; 

4) reprezentowanie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu na zewnątrz; 

5) ustalanie okresowych planów działania oraz ich realizacja; 

6) powoływanie komisji do opracowywania lub prowadzenia różnych zagadnień dotyczących 

działalności Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

7) zarządzanie pozyskanymi funduszami i majątkiem Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

8) rozstrzyganie sporów między członkami; 

9) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia lub wykluczenia członka Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu; 

10) powoływanie Komisji Dyscyplinarnej w razie konieczności rozpatrzenia nagannego 

postępowania członków Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

11) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

w przypadku braku działalności Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu lub 

na pisemny wniosek 30% członków zwyczajnych Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

12) formalne umieszczanie w porządku obrad Walnego Zebrania Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu spraw zgłoszonych przez 30% członków Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

(ilość członków liczona w dniu złożenia wniosku); 

13) określanie głównych kierunków działania Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

14) dokooptowanie członków Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 
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15) upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu; 

16) wybieranie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Członków Zarządu z grona Zarządu 

Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

 

§ 24.1. Komisja Rewizyjna Miejskiego WOPR w Oświęcimiu składa się z 3 członków 

(w tym przewodniczącego) i jest wybrana do sprawowania kontroli w Miejskim WOPR 

w Oświęcimiu. 

2. Komisja Rewizyjna Miejskiego WOPR w Oświęcimiu ma prawo żądania od 

władz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 

dotyczących kontrolowanych spraw. 

3. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 

Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

4. Komisja Rewizyjna odpowiada przed Walnym Zebraniem Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu za swoje postępowanie i decyzje. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo i obowiązek bieżącego 

kontrolowania całości działalności Miejskiego WOPR w Oświęcimiu między walnymi 

zebraniami Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1) łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu; 

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 

3) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia z członkami Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

 

§ 25.1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

należy: 

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu, w tym jego władz; 

2) występowanie do Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu z wnioskami wynikającymi 

z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień; 

3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu gospodarki Miejskiego WOPR 

w Oświęcimiu oraz działalności Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu, a także 

stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Miejskiego WOPR w Oświęcimiu, bądź w stosunku do każdego członka 

Zarządu oddzielnie; 

4) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego statutu lub innych ważnych 

przyczyn; 

5) powołanie Komisji Dyscyplinarnej, gdy sprawa dotyczy członków Zarządu Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu; 

6) dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

7) przedkładanie Zarządowi Miejskiego WOPR w Oświęcimiu, poprzez Prezesa Zarządu, 

protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 

8) zapoznawanie z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami Prezesa Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu w terminie do 14 dni po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

9) występowanie do Prezesa Miejskiego WOPR w Oświęcimiu z żądaniem zwołania 

posiedzenia Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu w sprawach niecierpiących zwłoki; 

10) powoływanie Pełnomocników Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 
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2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy na rok. 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

powinno się odbyć nie później niż 14 dni od daty Walnego Zebrania. 

 

§ 26.1. Miejskie WOPR w Oświęcimiu dla zapewnienia bezpieczeństwa na 

poszczególnych obiektach czy akwenach wodnych może tworzyć drużyny w składzie co 

najmniej 5 członków zwyczajnych Miejskiego WOPR w Oświęcimiu, w tym przy 

organizacjach i instytucjach, które prowadzą nad wodą działalność dla pełnienia określonych 

zadań z zakresu ratownictwa, profilaktyki, itp. 

2. Na czele drużyny Miejskiego WOPR w Oświęcimiu stoi kierownik drużyny 

mianowany przez Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

3. Drużyna Miejskiego WOPR w Oświęcimiu jest powoływana i podlega 

bezpośrednio Zarządowi Miejskiego WOPR w Oświęcimiu i nie może posiadać osobowości 

prawnej oraz nie jest terenową jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy. 

4. Sposób działania drużyny Miejskiego WOPR w Oświęcimiu określa jej 

regulamin zatwierdzony przez Zarząd Miejskiego WOPR w Oświęcimiu 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 27. Majątek Miejskiego WOPR w Oświęcimiu stanowią nieruchomości, ruchomości 

i pozyskane fundusze zewnętrzne. 

 

§ 28.1. Źródłami powstania majątku Miejskiego WOPR w Oświęcimiu są 

w szczególności: 

1) składki członkowskie; 

2) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej; 

3) dochody z nieruchomości i ruchomości; 

4) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki; 

5) dochody ze zbiórek publicznych; 

6) dochody z ofiarności publicznej; 

7) dochody z działalności odpłatnej; 

8) dochody z działalności gospodarczej; 

9) dochody z majątku stowarzyszenia; 

10) odsetki, dochody z kapitału, odsetek bankowych; 

11) aukcji i licytacji w tym aukcji internetowych. 

2. Miejskie WOPR w Oświęcimiu prowadzi gospodarkę finansową 

i rachunkowość zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. 

3. Majątek stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach bankowych, na 

lokatach bankowych, w papierach wartościowych, funduszach inwestycyjnych, 

w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu 

obowiązujących przepisów. 

4. Fundusze Miejskiego WOPR w Oświęcimiu mogą być użyte wyłącznie na cele 

określone w statucie oraz wynagrodzenia. 

5. Rokiem obrachunkowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

 

§ 29.1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw 

i obowiązków majątkowych Miejskiego WOPR w Oświęcimiu wymagane są podpisy Prezesa 

Zarządu i Skarbnika lub Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika. 
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2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw 

i obowiązków niemajątkowych Miejskiego WOPR w Oświęcimiu wymagany jest podpis 

dowolnego z członków Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 

 

§ 30. Wszelkie postanowienia zmierzające do zdobycia lub zastawienia 

nieruchomości należących do Miejskiego WOPR w Oświęcimiu podejmuje Zarząd Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu w drodze uchwały. 

 

§ 31. Władze Miejskiego WOPR w Oświęcimiu nie mogą podejmować decyzji 

dotyczących udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu w stosunku do: 

1) członków Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

2) członków Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

3) członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

4) pracowników Miejskiego WOPR w Oświęcimiu; 

5) osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub 

powinowactwie w linii prostej, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej 

"osobami bliskimi". 

 

§ 32. Władze Miejskiego WOPR w Oświęcimiu nie mogą podejmować decyzji 

dotyczących przekazywania majątku Miejskiego WOPR w Oświęcimiu na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach na rzecz: 

1) członków Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich; 

2) członków Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich; 

3) członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich; 

4) pracowników Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich. 

 

§ 33. Władze Miejskiego WOPR w Oświęcimiu nie mogą podejmować decyzji 

dotyczących wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Miejskiego 

WOPR w Oświęcimiu na rzecz: 

1) członków Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich; 

2) członków Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich; 

3) członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich; 

4) pracowników Miejskiego WOPR w Oświęcimiu oraz ich osób bliskich. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 34.1. Uchwalenie statutu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu lub jego zmiana przez 

Walne Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów na Walnym Zebraniu. 

2. Uchwalenie statutu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu lub jego zmian oraz 

rozwiązanie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania 

wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku. 

3. Zmiany w statucie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu obowiązują od momentu 

ich uchwalenia przez Walne Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu. 
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4. Rozwiązanie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu następuje w przypadku podjęcia 

uchwały przez Walne Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu większością 2/3 głosów na 

Walnym Zebraniu  

5. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu Walne 

Zebranie Miejskiego WOPR w Oświęcimiu określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego 

majątku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


