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STATUT 

ŚRODOWISKOWO-LEKARSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO  

POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

w Radomiu 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Środowiskowo-lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, 

zwane dalej Środowiskowo-lekarskim WOPR w Radomiu, działa na mocy: Ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie, Ustawy o bezpieczeństwie osób prze-

bywających na obszarach wodnych, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz niniejszego statutu. 

2. Środowiskowo-lekarskie WOPR jest jednostką współpracującą z systemem Pań-

stwowego Ratownictwa Medycznego, zgodnie z regulacjami Ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

 

§ 2 

1. Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu jest specjalistycznym stowarzyszeniem 

kultury fizycznej.  

2. Środowiskowe-lekarskie WOPR w Radomiu może być członkiem innych stowarzy-

szeń kultury fizycznej krajowych i zagranicznych o podobnym charakterze działal-

ności.  

§ 3 

1. Siedzibą stowarzyszenia pod nazwą Środowiskowo-lekarskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w Radomiu jest miasto Radom 
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2. Terenem działania Środowiskowo-lekarskiego WOPR jest obszar całej Polski oraz 

innych państw Europy, z uwzględnieniem prawa międzynarodowego oraz obowiązu-

jących w poszczególnych państwach regulacji prawnych.  

 

§ 4 

1. Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu posiada osobowość prawną i jest zare-

jestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

2. Czas trwania Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu jest nieoznaczony.  

 

§ 5 

1. Usunięto 

2. Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu opiera swoją działalność głównie na 

pracy społecznej członków działających w środowiskach:  

 pracowników obiektów położonych nad obszarami wodnymi,  

 pracowników pływalń i kąpielisk,  

 osób fizycznych i prawnych prowadzących nad wodą działalność w dziedzinie 

kultury fizycznej i działalność gospodarczą,  

 służb państwowych, rządowych i samorządowych, których działalność obejmuje 

obszary wodne,  

 szkolnych i studenckich,  

 innych, gdzie występują zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających nad ob-

szarami wodnymi  

3. Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu do prowadzenia swych spraw może 

zatrudniać pracowników.  

 

§ 6 

1. Środowiskowo-lekarskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogól-

nych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem wymagań 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest jako dodatkowa w stosunku do działalno-

ści pożytku publicznego, a uzyskiwane dochody z działalności gospodarczej służą 

realizacji przedsięwzięć pożytku publicznego. 
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§ 7 

Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu może używać sztandaru, odznak i pieczęci 

na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 8 

Celem Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu jest:  

1) wykonywanie ratownictwa wodnego oraz prowadzenie działań ratowniczych po-

legających w szczególności na organizowaniu pomocy oraz ratowaniu osób, które 

uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 

na obszarach wodnych,  

2) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpie-

czeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,  

3) działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym wodnego, 

4) propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz poprawa jakości życia społeczeń-

stwa, 

5) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, 

6) ustawiczne kształcenie kadr. 

 

§ 9 

Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu realizuje swoje cele w szczególności po-

przez:  

1) organizowanie, szkolenie i koordynowanie wodnej służby ratowniczej,  

2) usunięto 

3) realizację zadań zleconych przez organa administracji rządowej, samorządowej 

w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz bezpie-

czeństwa na obszarach wodnych, a także ochrony środowiska naturalnego,  
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4) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof natu-

ralnych i awarii technicznych na wodach oraz udzielanie kwalifikowanej pierw-

szej pomocy, 

5) usunięto,  

6) występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie 

eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyj-

nych i turystycznych położonych nad wodą,  

7) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego,  

8) dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów 

administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, 

wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,  

9) prowadzenie szkoleń oraz innych działań prewencyjnych w zakresie ochrony 

wód,  

10) nadawanie i weryfikowanie uprawnień ratowniczych zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi,  

11) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,  

12) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umie-

jętność pływania,  

13) opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym,  

14) prowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,  

15) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej człon-

ków,  

16) popularyzowanie celów statutowych, w tym poprzez wydawanie specjalistycz-

nych czasopism oraz książek, 

17) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami,  

18) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności 

wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży,  

19) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego, 

20) rehabilitację osób niepełnosprawnych i profilaktykę chorób, głównie cywiliza-

cyjnych, w tym w ramach prowadzonych przez stowarzyszenie Niepublicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej, w oparciu o odrębne przepisy, 

21) doskonalenie kadr w formach szkolnych i pozaszkolnych, w szczególności w in-

stytucjach edukacyjnych prowadzonych przez stowarzyszenie, 
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22) prowadzenie bazy szkoleniowej, posiadającej w szczególności miejsca noclego-

we oraz pomieszczenia dydaktyczne, 

23) realizację prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w zakresie rozwiązań 

naukowych i innowacyjnych wspierających medycynę, rehabilitację oraz ochro-

nę środowiska. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 10 

Członkami Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu mogą być osoby fizyczne 

i prawne. 

§ 11 

Członkowie Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu dzielą się na członków: 

zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się ze statu-

towymi celami, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia.  

2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba nieletnia po uzyskaniu pisemnej 

zgody przedstawiciela ustawowego.  

3. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.  

 

§ 13 

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

czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz Środo-

wiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu.  

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.  

 

§ 14 
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Osoba prawna działa w Środowiskowo-lekarskim  WOPR w Radomiu  poprzez swojego 

przedstawiciela. 

§ 15 

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

Środowiskowo-Lekarskiego WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla 

ratownictwa wodnego.  

2. Członkostwo honorowe Środowiskowo-Lekarskiego WOPR nadaje Walne Zebranie 

członków Środowiskowo-Lekarskiego WOPR na wniosek Zarządu.  

 

§ 16 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym, 

2) wybierać i być wybranym do władz Środowiskowo-lekarskiego WOPR 

w Radomiu,  

3) uczestniczyć w zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach Środowi-

skowo-lekarskiego WOPR w Radomiu,  

4) korzystać ze środków technicznych i pomocy Środowiskowo-lekarskiego WOPR 

w Radomiu,  

5) nosić odznaki organizacyjne,  

6) usunięto, 

7) zaskarżać uchwały i orzeczenia władz Środowiskowo-lekarskiego WOPR 

w Radomiu,  

8) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty do władz Środowiskowo-lekarskiego WOPR 

w Radomiu.  

2. Członkowie małoletni mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego 

z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o stowarzyszeniach.  

 

§17 

Członek zwyczajny ma obowiązek:  

1) uczestniczenia w pracach Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu oraz 

propagowania jego celów i programu,  
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2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Środowiskowo-lekarskiego 

WOPR w Radomiu,  

3) opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Środowiskowo-

lekarskim WOPR w Radomiu, 

4) zwrócenia się z pisemną, umotywowaną prośbą do Prezesa Zarządu o wyrażenie 

zgody na działalność konkurencyjną wobec Środowiskowo-lekarskiego WOPR, 

na 14 dni przed planowanym terminem podjęcia takiej działalności, 

5) okresowego składania sprawozdania z własnej aktywności w ramach działalności 

statutowej Środowiskowo-lekarskiego WOPR. 

 

§ 18 

1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego.  

2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świad-

czeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów.  

 

§ 19 

1. Członkostwo w Środowiskowo-lekarskim WOPR w Radomiu ustaje na skutek:  

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie,  

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, bę-

dącego osobą prawną, 

3) skreślenia z listy członków, w drodze uchwały Prezydium Zarządu, z powodu za-

legania z opłatą składki członkowskiej, w okresie dłuższym niż 24 miesiące, 

4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej za dzia-

łalność sprzeczną ze statutem stowarzyszenia oraz nieetyczną, a także nieprze-

strzeganie uchwał i wewnętrznych regulaminów, 

5) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Prezydium Zarządu, z powodu ska-

zania członka Środowiskowo-lekarskiego WOPR prawomocnym wyrokiem Sądu 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar-

bowe, 

6) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Prezydium Zarządu, w przypadku 

działania na szkodę stowarzyszenia lub ewidentnego podważania dobrego imienia 
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organizacji pożytku publicznego, jaką jest Środowiskowo-lekarskie WOPR, w 

tym: prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Środowiskowo-lekarskiego 

WOPR bez zgody Prezesa, defraudacji majątku lub środków finansowych stowa-

rzyszenia, publicznego znieważenia członka Środowiskowo-lekarskiego WOPR, 

udowodnionego uporczywego niewypełnienia obowiązków, wynikających z peł-

nionych funkcji. 

2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków oraz orzeczeń Komisji Dys-

cyplinarnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od 

daty ich doręczenia,  

3. Ponowne przyjęcie do Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu osób, które 

utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające z ust. 1 pkt. 3 następuje na podsta-

wie uchwały Zarządu,  

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 20 

1. Władzami Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu są: 

 Walne Zebranie,  

 Zarząd, 

 Komisja Rewizyjna,  

 Komisja Dyscyplinarna.  

2. Usunięto 

3. Usunięto.  

4. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Środowiskowo-lekarskiego 

WOPR w Radomiu.  

 

§ 21 

1. Kadencja władz Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu trwa 5 lat. 

2. Wybór władz, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, odbywa się 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania członków.  
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3. Uchwały władz Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu, o ile statut nie sta-

nowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Środowiskowo-

lekarskiego WOPR w Radomiu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzu-

pełniany jest w drodze kooptacji przez Walne Zebranie. Ilość dokooptowanych w ten 

sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących 

z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-

zostało więcej niż 6 miesięcy.  

Walne Zebranie 

§ 22 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Środowiskowo-lekarskiego WOPR 

w Radomiu.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

 

§ 23 

Do Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) uchwalanie programów i kierunków działania,  

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz członków 

Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,  

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie lub odmowa 

udzielenia absolutorium ustępującym władzom,  

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Dyscyplinarnej,  

5) podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmian oraz rozwią-

zania stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,  

6) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których statut nie określa wła-

ściwości innych władz stowarzyszenia, w tym dotyczących uszczuplenia majątku.  

§ 24 

Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Środowiskowo-lekarskiego WOPR 

w Radomiu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy 

sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.  
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§ 25 

W Walnym Zebraniu biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym - uprawnieni członkowie zwyczajni,  

2) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni 

goście.  

 

§ 26 

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku 

obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.  

2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnio-

nych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznaczany 

jest tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę 

uczestników.  

3. Zmiana statutu, odwołanie, członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Komisji Re-

wizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej oraz rozwiązanie stowarzyszenia, wymaga bez-

względnej większości przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.  

 

§ 27 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu zwo-

łuje Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków 

zwyczajnych. 

2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od 

daty złożenia wniosku.  

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja 

Rewizyjna.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zosta-

ło zwołane.  
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5. Postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością 

głosów.  

Zarząd 

§ 28 

Zarząd kieruje działalnością Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu na terenie 

swego działania, zgodnie ze statutem.  

 

§ 29 

1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 5-15 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu 

Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 6 osób, w tym 3 Wicepreze-

sów, Sekretarza i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Wal-

ne Zebranie.  

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.  

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek, co naj-

mniej 1/3 członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.  

5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w przedmiocie praw 

i obowiązków w imieniu Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu  wymagane 

jest łączne współdziałanie Prezesa, a w przypadku jego nieobecności jednego 

z Wiceprezesów oraz jednego z członków Zarządu. Zarząd może ustanowić pełno-

mocników do wykonywania określonych czynności prawnych w imieniu Środowi-

skowo-lekarskiego WOPR w Radomiu. Pełnomocnicy mogą działać samodzielnie w 

granicach udzielonego im umocowania, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono 

inaczej.  

 

§ 30 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:  

1) realizacja celów statutowych,  

2) zwoływanie Walnego Zebrania  

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,  
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4) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 

5) określanie szczegółowych kierunków działania,  

6) uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

z działalności,  

7) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,  

8) usunięto,  

9) usunięto,  

10) reprezentowanie na zewnątrz,  

11) zarządzanie posiadanym majątkiem,  

12) prowadzenie ewidencji członków,  

13) uchwalanie regulaminów,  

14) nadawanie tytułów i odznaczeń  

15) zawieranie porozumień o współpracy z organami samorządowymi, administra-

cji rządowej i innymi podmiotami,  

16) wnioskowanie o nadawanie odznaczeń,  

17) wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej w sprawach członków,  

18) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności statutowej,  

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

decyduje głos Prezesa Zarządu lub osoby zastępującej go. Od uchwały Zarządu przy-

sługuje prawo odwołania, za jego pośrednictwem, do Walnego Zebrania w terminie 

30 dni od daty podjęcia spornej uchwały.  

 

§ 31 

Prezydium Zarządu pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. 

 

§ 32 

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:  

1) nadzór i koordynowanie wykonywania uchwał Zarządu,  

2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych, 

3) nadzorowanie, koordynowanie działalności ratowniczej, 

4) powoływanie i odwoływanie zespołów (komisji) o charakterze opiniodawczym, 



 13/18 

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

raz na dwa miesiące Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony Wice-

prezes.  

3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów 

za i przeciw decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej go.  

4. Prezydium Zarządu przedstawia Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.  

Komisja Rewizyjna 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Śro-

dowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu.  

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

wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i sekretarza. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala Walne 

Zebranie.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służ-

bowej z członkami Zarządu Stowarzyszenia, a także nie mogą być skazani prawo-

mocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

§ 34 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu,  

2) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych,  

3) usunięto 

4) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w celu omówienia wyników kon-

troli,  

5) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Za-

rząd, w terminie lub w trybie ustalonym w statucie,  

6) uchwalenie własnego regulaminu działania,  

7) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie 

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.  
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2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu złożenia wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw.  

 

§ 35 

1. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału 

z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Śro-

dowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu, a także nie mogą łączyć członkostwa w 

Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w tym 

organie wynagrodzenia lub zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż 

określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieru-

jących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 

§ 36 

W przypadkach określonych w § 33 ust. 1 pkt. 5 Walne Zebranie 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 

§ 37 

Komisja Dyscyplinarna jest władzą Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu 

powołaną do:  

1) rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia statutu lub uchwał władz przez 

członków, 

2) rozpatrywania i rozstrzygania spraw wniesionych. 

 

§ 38 

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i sekretarza. Liczbę członków Komisji Dyscyplinarnej na daną kadencję ustala Wal-

ne Zebranie.  
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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.  

4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu.  

 

§ 39 

1. Komisja Dyscyplinarna może wymierzać kary upomnienia, nagany, zawieszenia 

w prawach członka, zawieszać prawo do posiadania stopnia ratowniczego oraz wy-

kluczenia z WOPR. Komisja Dyscyplinarna może występować do odpowiednich 

władz o pozbawienie stopnia ratowniczego.  

2. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.  

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 40 

Majątek Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu stanowią nieruchomości, ru-

chomości i fundusze. 

 

§ 41 

1. Źródłami powstania majątku Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu są:  

1) wpisowe i składki członkowskie,  

2) dochody z posiadanego majątku, 

3) dotacje i subwencje, 

4) nawiązki, darowizny, zapisy i spadki, 

5) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, 

6) dochody z ofiarności publicznej, 
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2. Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu prowadzi gospodarkę finansową 

i rachunkowość zgodnie z prawem.  

3. Wszelkie uzyskane dochody Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu przezna-

cza na realizację celów statutowych i nie mogą być one przeznaczone do podziału 

między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami.  

 

§ 42 

Środowiskowo-lekarskie WOPR w Radomiu może tworzyć fundacje i fundusze oraz 

przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe. 

 

§ 43 

1. Środowiskowo-lekarskie WOPR nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zo-

bowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej  członków, członków orga-

nów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku mał-

żeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowac-

twa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w 

dalszych punktach niniejszego paragrafu osobami bliskimi. 

2. Środowiskowo-lekarskie WOPR nie może przekazywać majątku na rzecz członków 

stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na za-

sadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie 

to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Środowiskowo-lekarskie WOPR nie może wykorzystywać majątku stowarzyszenia 

na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bez-

pośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia albo podmiotu, o którym 

mowa w artykule 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie. 

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy  oraz ich 

osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 
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ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 44 

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu 

przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecno-

ści, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu 

Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia ma-

jątku oraz występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o skreślenie stowarzysze-

nia w rejestrze.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 

Prawa o stowarzyszeniach  

KONIEC 

 

Statut został zatwierdzony na mocy Uchwały nr 1  Walnego Zebrania członków Środo-

wiskowo-Lekarskiego WOPR w dniu 09-01-2018 r. 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania: 

 

 

…………………………………………. 

Protokolant: 

 

 

…………………………………………. 
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Historia zmian w Statucie 

1. Statut został uchwalony w dniu 16-12-2002. 

2. Statut został zmodyfikowany oraz zatwierdzony przez uczestników Walnego Ze-

brania Członków Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu  w dniu 30-11-

2007 roku (zmodyfikowano zapis §7 pkt. 3, dopisano §7 pkt 4 i 5 oraz  §8 pkt 20) . 

3. W dniu 24-10-2009 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu dokonano zmian 

w Statucie, dopisując § 32 pkt 3, § 34 pkt 3 i § 42 oraz modyfikując brzmienie § 34, 

pkt 2. 

4. W dniu 17 grudnia 2011 Walne Zebranie Członków Środowiskowo-Lekarskiego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zatwierdziło na mo-

cy Uchwały nr 1 następujące zmiany: wprowadzono korekty w zapisach następują-

cych paragrafów statutu: §1 pkt 1., §2 pkt 1, §3 pkt 2, §4 pkt 1, §5 pkt 1, §8 pkt 1, 

§8 pkt 4, §9 pkt 3, §9 pkt 4, §9 pkt 9, §9 pkt 16, §9 pkt 18, §9 pkt 20, §19 pkt 1 ust. 

4, §29 pkt 1, §33 pkt 3, §41 pk1 ust 4, §41 pkt 1 ust 5, §43 pkt 1, §43 pkt 4, a także 

wprowadzono nowe zapisy statutowe w następujących paragrafach: §1 pkt 2, §6 

pkt 1, §6 pkt 2, §8 pkt 6, §9 pkt 21, §9 pkt 22, §9 pkt 23, §17 pkt 4, §17 pkt 5, §19 

pkt 1 ust 5, §19 pkt 1 ust. 6. 

5. W dniu 9 stycznia 2018 Walne Zebranie członków Środowiskowo-Lekarskiego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zatwierdziło na mo-

cy Uchwały nr 1 następujące zmiany: 

zmodyfikowano: 

§1 pkt. 1, §2 pkt.1, §9 pkt.1, §9 pkt.10, §15 pkt.1, §15 pkt.2, §16 pkt.1 ust. 4, §20 

pkt.4, §25 pkt.1, §27 pkt.1 ust.3, §30 pkt.1 ust.4, §32 pkt.1 ust.3 

usunięto: 

§5 pkt.1, §9 pkt.2, §9 pkt.5, §16 pkt.1 ust.6, §20 pkt.2, §20 pkt.3, §30 pkt.1 ust.8, 

§30 pkt.1 ust.9, §34 pkt.1 ust.3 

 


