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SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU GŁÓWNEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI w 2008 ROKU
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, zwane dalej „WOPR”, działało zgodnie z planem przedsięwzięć centralnych
i planem finansowym WOPR na 2008 r., zatwierdzonymi przez Zarząd Główny WOPR
na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2007 r.
A. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
IX Zjazd Krajowy WOPR obradował w dniach 12-13 kwietnia 2008 r. w Popowie.
1. Na IX Zjeździe Krajowym WOPR w dniu 12 kwietnia delegaci podjęli uchwały nr:
1/08 w sprawie wyboru przewodniczącego IX Zjazdu Krajowego WOPR;
2/08 w sprawie porządku IX Zjazdu Krajowego WOPR;
3/08 w sprawie Regulaminu IX Zjazdu Krajowego WOPR;
4/08 w sprawie wyboru członków Prezydium IX Zjazdu Krajowego WOPR;
5/08 w sprawie komisji IX Zjazdu Krajowego WOPR;
6/08 w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego WOPR;
7/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR;
8/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Honorowego WOPR;
9/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi WOPR;
10/08 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu WOPR;
11/08 w sprawie wyboru Prezesa WOPR;
12/08 IX w sprawie wyboru Zarządu Głównego WOPR;
13/08 w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR;
14/08 w sprawie wyboru Sądu Honorowego WOPR;
15/08 w sprawie Regulaminu Zarządu Głównego WOPR;
16/08 w sprawie Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR;
17/08 w sprawie pozbawienia tytułu Członka Honorowego WOPR;
18/08 w sprawie darowania kar.
2. Delegaci na IX Zjeździe Krajowym WOPR wybrali:
1) Prezesa WOPR – Jerzego Telaka,
2) wiceprezesów ZG WOPR – Wiktora Zajączkowskiego, Sławomira Gicewicza,
Tomasza Zalewskiego;
3) pozostałych członków Prezydium ZG – Jerzego Gołębiowskiego, Roberta Dworaka,
a członkami ZG WOPR zostali – Magdalena Bielenia, Henryk Bigos, Paweł Błasiak,
Andrzej Jankowski, Marek Koperski, Bogdan Kozłowski, Mariusz Krzywiński,
Aleksander Maćkowski, Wacław Mozer, Andrzej Reucki, Krzysztof Skrzyniarz,
Grzegorz Skwarek, Zbigniew Szorc, Jacek Szyłejko;
4) Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Zbrojkiewicz, Milan Wilhelmi,
Jakub Friedenberger, Filip Orłowski, Józef Salik;
5) Sąd Honorowy WOPR w składzie: Franciszek Majewski, Zbysław Kuś, Andrzej
Klaudel, Waldemar Lewandowski, Ryszard Smul, Edward Łokucjewski, Lech
Kamiński, Stanisław Wolkiewicz, Kazimierz Żak.
3. IX Zjazd Krajowy WOPR nadał tytuł Członka Honorowego WOPR następującym
osobom: Biliński Jacek, Błoniarz Lucyna, Choroszucha Wiesław, Kania Bolesław,
Koszczyc Tadeusz, Nowak Janusz, Radulski Zdzisław, Reucki Andrzej, Szadokierski
Witold, Telak Jerzy, Włodarczyk Andrzej, Wołodźko Romuald, Żak Kazimierz.
I. Zarząd Główny WOPR w 2008 r. obradował trzykrotnie.
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1. W dniu 12 kwietnia w Popowie, odbyło się ostatnie w VIII kadencji posiedzenie
Zarządu Głównego WOPR.
2. W dniach 12-13 kwietnia w Popowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu
Głównego WOPR IX kadencji, w trakcie którego podjęto uchwały nr:
1/1/IX/08 w sprawie wyboru wiceprezesów ZG WOPR;
2/1/IX/08 w sprawie wyboru Prezydium ZG WOPR;
3/1/IX/08 w sprawie planu finansowego ZG WOPR na 2008 r.;
4/1/IX/08 w sprawie przedsięwzięć centralnych WOPR na 2008 r.;
5/1/IX/08 w sprawie planu finansowego WOPR na 2009 r.;
6/1/IX/08 w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR w 2009 r.;
7/1/IX/08 w sprawie uchwał i decyzji;
8/1/IX/08 w sprawie powołania członków Kapituły Odznaczeń WOPR;
9/1/IX/08 w sprawie powołania Rady Naukowej WOPR;
10/1/IX/08 w sprawie organizacji;
11/1/IX/08 w sprawie dokumentacji, korespondencji i ewidencji;
12/1/IX/08 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego
1K/IX/08 w sprawie opłat za stopnie i uprawnienia ratowników WOPR.
3. W dniach 6-7 grudnia w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego
WOPR, w trakcie którego podjęto uchwały nr:
1/2/IX/08 w sprawie centralnych szkoleń specjalistycznych;
2/2/IX/08 w sprawie zmian w planie centralnych przedsięwzięć WOPR w 2009 roku;
3/2/IX/08 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Głównego.
Członkowie ZG WOPR przyjęli sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR
w okresie 14.04–6.12.2008 r.; dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach Andrzej Matroś omówił temat „WOPR a zarządzanie
kryzysowe”, Aneta Awtoniuk przedstawiła temat „Kształtowanie wizerunku WOPR”,
a przewodniczący GKR WOPR Krzysztof Zbrojkiewicz pozytywnie ocenił działalność
ZG WOPR.
II. Prezydium ZG WOPR w 2008 r. obradowało ośmiokrotnie:
1. W dniu 23 lutego w Poznaniu, w trakcie którego: omówiono sprawy poszczególnych
regionów i wyniki zjazdów wojewódzkich WOPR; rozpatrzono wnioski dotyczące
szkoleń centralnych, w tym kadry szkoleniowej, oraz rozdziału sprzętu
na 2008 r.; przyjęto projekty uchwał w sprawach majątkowych, w tym bilansu i planu
finansowego WOPR; omówiono przygotowania do IX Zjazdu Krajowego WOPR;
przyjęto projekty sprawozdań ZG WOPR za 2007 r. oraz VIII kadencji władz
krajowych WOPR.
2. W dniu 12 kwietnia ostatnie posiedzenie Prezydium ZG WOPR VIII kadencji.
3. W dniach 12-13 kwietnia w Popowie, w trakcie którego podjęte zostały uchwały nr:
1/1/08 w sprawie upoważnienia do składania podpisów w WOPR;
2/1/08 w sprawie komisji problemowych;
3/1/08 w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych WOPR;
4/1/08 w sprawie wyrażenia zgody na używanie znaku WOPR;
4. W dniu 28 czerwca w Bydgoszczy, w trakcie którego omówiono między innymi sprawy
związane z przygotowaniami do sezonu letniego oraz podjęto uchwały nr:
1/2/08 w sprawie powołania przedstawicieli WOPR do Rady do spraw Ratownictwa
Ochotniczego MSWiA;
2/2/IX/08 w sprawie sprawozdania i decyzji Prezesa WOPR.
5. W dniu 6 września w Kołobrzegu, w trakcie którego podjęto uchwały nr:
1/3/08 w sprawie kart pływackich;
2/3/IX/08 w sprawie sprawozdania Prezesa WOPR.
6. W dniu 11 listopada w Łodzi, w trakcie którego podjęto uchwały nr:
1/4/08 w sprawie komisji problemowych WOPR;
2/4/08 w sprawie komisji ds. przepisów z zakresu bezpieczeństwa na wodach;
3/4/IX/08 w sprawie sprawozdania i decyzji Prezesa WOPR.
7. W dniu 6 grudnia w Warszawie, w trakcie którego podjęto uchwały nr:
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1/5/08 w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR;
2/5/IX/08 w sprawie sprawozdania Prezesa WOPR.
8. W dniu 17 grudnia w Warszawie, w trakcie którego podjęto uchwały nr:
1/6/08 w sprawie kart pływackich;
2/6/IX/08 w sprawie sprawozdania Prezesa WOPR.
III. Decyzje Prezesa
W 2008 roku Prezes WOPR Jerzy Telak podjął decyzje nr:
1/2008 z dnia 25 lutego w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy WOPR;
2/2008 z dnia 17 marca w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Biura WOPR;
3/2008 z dnia 13 kwietnia w sprawie powołania Doradców Prezesa WOPR;
4/2008 z dnia 13 kwietnia w sprawie powołania komisji przetargowej WOPR;
5/2008 z dnia 2 czerwca w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
6/2008 z dnia 6 czerwca w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Biura WOPR;
7/2008 z dnia 9 czerwca w sprawie powołania komisji przetargowej WOPR;
8/2008 z dnia 17 czerwca w sprawie Polityki bezpieczeństwa zbioru danych
osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
do przetwarzania danych osobowych;
9/2008 z dnia 24 września w sprawie koordynacji działalności WOPR;
10/2008 z dnia 24 września w sprawie powołania doradcy Prezesa WOPR;
11/2008 z dnia 29 grudnia w sprawie etatu biura ZG WOPR;
12/2008 z dnia 30 grudnia w sprawie biura WOPR;
13/2008 z dnia 31 grudnia w sprawie programów kursów przygotowujących
do egzaminów na stopnie.
IV. Główna Komisja Rewizyjna WOPR
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2008 r. członkowie Głównej Komisji
Rewizyjnej
WOPR
wybrali
na
przewodniczącego
Krzysztofa
Zbrojkiewicza
i wiceprzewodniczącego – Milana Wilhelmi.
Przewodniczący GKR WOPR lub jego przedstawiciele brali udział w posiedzeniach
ZG WOPR i Prezydium ZG WOPR. Członkowie GKR WOPR w lutym dokonali kontroli
wykorzystania środków WOPR, w tym przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych
i administracji, realizacji zakupu sprzętu ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń
centralnych oraz przeanalizowali i pozytywnie ocenili bilans WOPR za 2007 rok.
V. Sąd Honorowy WOPR
Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji władz WOPR w dniu 12 kwietnia członkowie
Sądu Honorowego WOPR wybrali na przewodniczącego Franciszka Majewskiego,
na wiceprzewodniczącego – Zbysława Kusia. Członkowie Sądu Honorowego WOPR nie
mieli potrzeby obradować i orzekać. Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR był
zapraszany na posiedzenia Zarządu Głównego WOPR i jego Prezydium.
B. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA WOPR NA SZCZEBLU CENTRALNYM
I. Rada Naukowa WOPR
W dniach 8-11 stycznia w Szczyrku realizowano IV Zimową Szkołę SPORTÓW
WODNYCH, RATOWNICTWA, REKREACJI I REHABILITACJI W WODZIE. Głównym patronem
szkoły był WOPR, a w jej otwarciu wziął udział Prezes WOPR Jerzy Telak. W skład
Komitetu Naukowo-Organizacyjnego weszło 17 profesorów z kraju i zagranicy, w tym
4 rektorów wyższych uczelni i 3 krajowych konsultantów medycznych oraz prezesi,
członkowie Rady Naukowej WOPR i przedstawiciele wszystkich krajowych związków,
które zajmują się sportami wodnymi, a także stowarzyszeń zajmujących się
ratownictwem, rehabilitacją, balneologią i medycyną fizykalną. Przewodnictwo naukowe
powierzono prof. dr. hab. n. med. Jerzemu Kiwerskiemu - Członkowi Rzeczywistemu PAN,
Krajowemu Konsultantowi ds. Rehabilitacji.
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu funkcjonowania człowieka
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w środowisku wodnym oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jego
stan fizyczny i psychiczny w różnych sytuacjach. Obrady toczyły się w trzech sekcjach:
sporty wodne, ratownictwo wodne i rehabilitacja.
Przewodniczący Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
w listopadzie wyraził opinię w sprawie założeń do zmian w systemie szkolenia WOPR.
II. Kapituła Odznaczeń WOPR
W 2008 r. na wniosek Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes
i osobom zasłużonym dla WOPR odznaki i medale:
Brązowa Honorowa Odznaka WOPR
Srebrna Honorowa Odznaka WOPR
Złota Honorowa Odznaka WOPR
Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym
Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym
Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR”
Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR”
Odznaka „Błękitny Krzyż WOPR”
Brązowy medal za zasługi dla WOPR
Srebrny medal za zasługi dla WOPR
Medal WOPR „Za Zasługi”
Medal „Za uratowanie życia tonącemu”

WOPR nadał ratownikom
-

169 osób
51 osób
32 osoby
15 osób
13 osoby
4 osoby
10 osób
32 osoby
20 osób
1 osoba
4 osoby
7 osób.

III. Edukacja
Komisja do Spraw Edukacji WOPR, której przewodniczył Marek Chadaj, pracowała nad
zmianami w programach kursów przygotowujących do egzaminu na stopnie oraz szkoleń
specjalistycznych.
1. Kursy na stopnie ratowników WOPR:
1) W Ośrodku Szkolenia WOPR TAMA w Rajgrodzie przeprowadzono dwa kursy
na stopień starszego ratownika WOPR, które ukończyło 48 osób:
a) pierwszy kurs na stopień starszego ratownika WOPR odbył się w dniach
29 czerwca – 8 lipca z udziałem 26 osób, spośród których 24 osoby, po zdaniu
egzaminu, uzyskały stopień starszego ratownika WOPR; kierownikiem kursu
był instruktor wykładowca WOPR Arkadiusz Stanula, instruktorami Zbigniew
Kołodziejski, Jacek Depczyński, Andrzej Ostrowski, asystentem – Michał
Niedziela;
b) podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 10–19 lipca, uprawnienia
starszego ratownika uzyskały 24 osoby; kierownikiem kursu był instruktor
wykładowca WOPR Tomasz Zalewski, instruktorem Paweł Różański,
asystentami – Piotr Molasy i Krzysztof Karos.
2) Kurs na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w OS WOPR TAMA w dniach
21–30 lipca. Do kursu zakwalifikowano 22 osoby, które po zdaniu egzaminu
uzyskały stopnie instruktorów WOPR. Kierownikiem kursu był Wojciech Wiesner,
instruktorami wykładowcami – Florian Parnicki i Zdzisław Szwarc, asystentem –
instruktor Tomasz Białkowski.
3) Stopień instruktora wykładowcy WOPR nadano Andrzejowi Krzyszkowskiemu
na podstawie decyzji nr 1/08 Prezesa WOPR.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano następujące specjalistyczne szkolenia
finansowane lub współfinansowane ze środków centralnych WOPR:
1) Szkolenie sędziów sportowych WOPR – przeprowadzone w dniach 25–27 stycznia
w ośrodku "Agro-Tur" w Niestumiu i na pływalni miejskiej w Ciechanowie przez
instruktorów WOPR: Grzegorza Koniecznego (kierownik dydaktyczny), Krzysztofa
Piotrowskiego, Alberta Frączyka i członka KS WOPR woj. dolnośląskiego Edwarda
Mężyka. Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskało 45 osób.
2) Z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących, przeprowadzone w trybie
stacjonarnym w Wietrznicy, miało 3 edycje: 25–27 kwietnia, 16–18 maja i 12-14
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września. Organizatorem szkolenia był Zarząd Wojewódzki WOPR w Katowicach.
W szkoleniu uczestniczyło 209 osób (w poszczególnych terminach odpowiednio
64, 60 i 85 osób). Uczestnikami szkolenia byli: instruktorzy WOPR, starsi
ratownicy, ratownicy i młodsi ratownicy WOPR, strażacy PSP i OSP
oraz 3 ratowników z niemieckiej Wasserwaht. Kadrę szkoleniową stanowili
instruktorzy, starsi ratownicy i ratownicy WOPR oraz instruktor GOPR.
3) Z zakresu ratowania życia – w szkoleniu z użyciem skuterów i łodzi motorowych,
przeprowadzonym w dniach 10–12 czerwca w Rowach, uczestniczyło
12 ratowników. Instruktorami na szkoleniu byli: Fabio Annigoni, Arkadiusz
Jaroszewicz, Jakub Freedenberger, Marta Freedenberger i Tomasz Koniczuk.
4) Z zakresu procedur ratownictwa wodnego – szkolenie nurkowe przeprowadzone
w dniach 26–29 czerwca w OS WOPR TAMA. Uczestnikami szkolenia byli
instruktorzy WOPR, kierownicy grup operacyjnych WOPR, starsi ratownicy
i ratownicy WOPR – łącznie 28 osób. Kadrę kursu stanowili instruktorzy WOPR
i instruktorzy nurkowania.
5) Szkolenie na wodach śródlądowych – przeprowadzone w dniach 27-29 czerwca
w Bydgoszczy dla 125 osób. Zajęcia przeprowadzono na pływalni i jeziorze
Borówno.
6) Szkolenie ratowników kąpielisk śródlądowych przeprowadzono w dniach
1–14 sierpnia w OS WOPR TAMA dla grupy 42-osobowej. Z wynikiem pozytywnym
szkolenie ukończyły 34 osoby. Kierownikiem szkolenia był Jacek Depczyński,
kadrę dydaktyczną stanowili: instruktorzy Wiesław Choroszucha i Anna Troc,
asystent - starszy ratownik Bartosz Paradowski.
7) Szkolenie z psami – ratownikami wodnymi – odbyło się w dniach 18-28 sierpnia
w Przerwankach.
8) Szkolenie grup szybkiego reagowania – przeprowadzone w dniach 29–31 sierpnia
na akwenie Chańcza. W szkoleniu, realizowanym w formie zawodów, wzięło udział
ponad 200 uczestników, w tym strażacy PSP i OSP, policjanci i ratownicy WOPR.
Celem szkolenia było doskonalenie technik ratownictwa wodnego i umiejętności
niesienia pierwszej pomocy oraz sprawdzenie procedur współdziałania różnych
podmiotów w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli akcje
ratunkowe, wykorzystując różny sprzęt pływający i ratunkowy. Przy współpracy
z Aeroklubem zaprezentowano możliwości patrolowania dużych obszarów przy
wykorzystaniu samolotu oraz – w ramach szkolenia – prowadzono zabezpieczenie
i podejmowanie skoczków spadochronowych z wody.
9) Szkolenie z ratownictwa morskiego – przeprowadzone w dniach 5–7 września
w Kołobrzegu dla instruktorów, ratowników, członków grup operacyjnych
i interwencyjnych WOPR. Celem szkolenia było przygotowanie ratowników WOPR
do prowadzenia akcji i udziału w operacjach ratowniczych z dużą liczbą osób
zagrożonych i poszkodowanych na wodach morskich. Szkolenie objęło wspólne
ćwiczenia ratowników WOPR, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „SAR”
oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. W trakcie szkolenia doskonalono
umiejętności niesienia pierwszej pomocy po wypadkach w wodach morskich
oraz wypracowywano procedury wspólnych działań z SAR i SG. Zajęcia prowadzili
funkcjonariusze SG, instruktorzy i ratownicy SAR, instruktorzy wykładowcy
i instruktorzy WOPR.
10) Szkolenie w zakresie wypracowania procedur w ratownictwie morskim - w dniu
9 września na jeziorze Klimkowskim koło Gorlic odbyły się pięciogodzinne
manewry grup składających się z funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Straży
Granicznej oraz ratowników GOPR i WOPR. Celem manewrów było wypracowanie
procedur współpracy podczas ratowania osób z użyciem śmigłowca. Ćwiczenia
objęły zrzut ratowników ze śmigłowca, akcje ratownicze z podjęciem
poszkodowanego i ratowników z wody, w tym z użyciem kosza ratunkowego
z pozoracją ratowania osoby z uszkodzonym kręgosłupem. Manewry obserwowali
m.in. Poseł na Sejm RP Witold Kochan – członek Komisji Polityki i Spraw
Społecznych, ppłk Marek Kita ze Straży Granicznej, który przedstawił koncepcję
utworzenia grup złożonych z funkcjonariuszy Straży Granicznej, ratowników GOPR
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i WOPR do działania w sytuacjach kryzysowych. Program manewrów przygotował
instruktor WOPR Tomasz Białkowski.
11) Szkolenie na stopnie stermotorzystów – zorganizowane w dniach 25–28 września
w Nysie z udziałem 28 ratowników; kierownikiem szkolenia był Piotr Kurnicki.
12) W zakresie zabezpieczenia spływów kajakowych – szkolenie odbyło się w dniach
26–28 września w Wdzydzach Kiszewskich. W szkoleniu wzięło udział 27 osób
Uczestnicy w czasie szkolenie m.in. testowali profesjonalny sprzęt asekuracyjny
i kajakowy. Kierownikiem szkolenia był Aleksander Maćkowski.
13) Szkolenie z zakresu procedur i wyposażenia ratowników WOPR – odbyło się
w dniach 27–28 września w OS WOPR TAMA dla grupy 34 ratowników.
Kierownikiem szkolenia był Tomasz Zalewski.
14) Z zakresu pierwszej pomocy - szkolenie przeprowadzone przez łódzkie WOPR
w dniach 10–12 października w Bronisławowie dla 33 osób: ratowników,
instruktorów, instruktorów wykładowców WOPR oraz kierowników wojewódzkich
grup operacyjnych. Uczestnicy szkolenia po złożeniu egzaminu państwowego
otrzymali tytuł ratownika medycznego.
15) Szkolenie kierowników GO WOPR – zorganizowane w dniach 5–7 grudnia
w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 22 instruktorów WOPR i starszych
ratowników WOPR oraz 110 ratowników WOPR. Uczestnicy uzyskali wiedzę
i doskonalili umiejętności z zakresu pełnienia funkcji koordynatora działań
ratowniczych, bezpieczeństwa w ratownictwie wodnym, a także współpracy
ze służbami i organizacjami, pod kątem przygotowań do EURO 2012.
Kadrę szkoleniową stanowili: Bogdan Kozłowski (instruktor WOPR, Koordynator
Krajowy GO WOPR), instruktorzy wykładowcy Tomasz Zalewski, Marek Chadaj
oraz instruktorzy Sebastian Tumiłowicz, Milan Wilhelmi.
16) Szkolenie z zakresu technik ratowniczych i KPP – prowadzone w dniach
10–12 grudnia w Warszawie dla 50 ratowników WOPR. Celem szkolenia było
przygotowanie ratowników WOPR do realizacji zadań z zakresu technik
ratowniczych na pływalni, w tym udzielania pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego. Kadrę szkoleniową stanowili instruktorzy wykładowcy
WOPR i instruktorzy WOPR, członkowie Komisji Edukacji WOPR. Za część
merytoryczną odpowiadał dr Adam Pietrzak (doradca Prezesa ZG WOPR
ds. medycznych).
IV. Ratownictwo
Sekcja Sprzętu Komisji do Spraw Ratownictwa WOPR, kierowana przez Włodzimierza
Kapiec, w 2008 r. przygotowała rozdzielniki, a Komisja Przetargowa WOPR
przeprowadziła przetargi na sprzęt do zakupu ze środków centralnych. Sprzęt przekazano
w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR:
1) 5 samochodów marki Fiat „Scudo” (woj. pomorskie, małopolskie, lubelskie, podlaskie,
świętokrzyskie);
2) 6 łodzi motorowych TM-511 OB (woj. śląskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie
i kujawsko-pomorskie, mazowieckie – 2 szt.);
3) 4 łodzie motorowe RIB 510 (woj. małopolskie, opolskie, lubuskie oraz podlaskie
– Ośrodek Szkolenia Ratowników WOPR TAMA w Rajgrodzie);
4) 18 łodzi motorowych BRIG Falcon F 400 (16 województw oraz dodatkowo łódzkie
i podlaskie, OS WOPR TAMA – po 1 szt.);
5) 6 łodzi motorowych „Perkoz II” (woj. lubuskie,
opolskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie – 2 szt., bez silnika);
6) 8 łodzi wiosłowych „Jacek” (woj. łódzkie – 2 szt., śląskie – 3 szt., woj. lubelskie,
mazowieckie i warminsko-mazurskie po 1 szt.);
7) 2 silniki Mercury 115 KM ELXPT (woj. zachodniopomorskie – 2 szt);
8) 4 silniki Mercury 90 KM Optimax (woj. warmińsko-mazurskie, małopolskie, pomorskie
– 2 szt.);
9) 5 silników Mercury 75 KM Optimax (woj.
i podkarpackie po 1 szt., mazowieckie – 2 szt.);

śląskie,

kujawsko-pomorskie
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10) silnik Mercury 50 KM ELPT (woj. zachodniopomorskie);
11) 5 silników Mercury 30 KM EL (woj. lubelskie, opolskie, łódzkie, wielkopolskie;
zachodniopomorskie);
12) 18 silników Mercury 30 KM ML (16 województw oraz dodatkowo łódzkie i podlaskie
OS WOPR TAMA – po 1 szt.);
13) skuter wodny z platformą ratowniczą Yamacha (woj. podlaskie OS WOPR TAMA 1 szt.);
14) 22 przyczepy podłodziowe Thule (16 szt. jednostki wojewódzkie oraz woj. łódzkie –
1 szt., opolskie – 1 szt., lubuskie – 1 szt., małopolskie – 1 szt., podlaskie OS WOPR
TAMA – 2 szt.);
15) 7 przyczep podłodziowych Tramp Trail (woj. kujawsko-pomorskie, podkarpackie,
śląskie, warmińsko-mazurskie - 2 szt., mazowieckie – 2 szt,);
16) pomost pływający typu H – 2410 (woj. podlaskie OS WOPR TAMA).
W biurze ZG WOPR w 2008 r. przeprowadzono inwentaryzację dokumentacyjnoksięgową sprzętu ratowniczego, szkoleniowego i wyposażenia biurowego zakupionego
ze środków finansowych MSWiA, środków WOPR i sponsorów oraz sporządzono wykaz
sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków finansowych MSWiA i przekazanego
na podstawie umów do dyspozycji jednostek wojewódzkich WOPR.
V. Sport
Komisja do Spraw Sportu WOPR, której przewodniczył Krzysztof Piotrowski,
ujednoliciła standardy i popularyzowała zawody ratowników wodnych. Członkowie komisji
przeprowadzili w Ciechanowie dwie edycje szkolenia Sekcji Sędziów, w styczniu dla
34 osób i listopadzie dla 8 osób oraz brali udział w organizacji niżej wymienionych
przedsięwzięć sportowych:
1. W Knurowie w dniu 9 lutego odbyła się inauguracja I edycji Grand Prix Polski
w ratownictwie wodnym z udziałem m.in. Wiceminister Edukacji Krystyny Szumilas,
Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa i Starosty Powiatu Gliwickiego Adama
Szczypka. W zawodach wystartowało ponad 150 zawodników reprezentujących
25 drużyn z całego kraju. W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Joanna
Gołębiowska przed Katarzyną Gąsiorowską (obie z mazowieckiego WOPR) i Wiolettą
Cygan (WOPR Rybnik), wśród mężczyzn najlepszy wynik uzyskał Marcin Pyrzyński
(lubelskie WOPR), pokonując Daniela Bugdola (WOPR Racibórz) i Bartłomieja Bobera
(WOPR Knurów).
2. W Rudzie Śląskiej w dniu 15 marca odbyła się II runda Grand Prix Polski
w ratownictwie wodnym. W zawodach wystartowało 180 zawodników z całego kraju.
W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Sandra Pietrzak (WOPR Katowice) przed
Lilianną Fabisiak (lubuskie WOPR) i Joanną Charzewską (WOPR Skierniewice), wśród
mężczyzn najlepszym okazał się Wojciech Sadowski przed Pawłem Dziechcierewiczem
(obaj z WOPR Lublin) i Mateuszem Stawianym (WOPR Wrocław), który wraz
z Patrycją Gogolin (WOPR Knurów) odebrał statuetkę za "najbardziej wartościowy
wynik" II rundy GP w konkurencji pływanie z przeszkodami na 200 m.
3. Na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 19 kwietnia odbyła
się III runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. W zawodach wystartowało
170 ratowników. Wśród kobiet zwyciężyła zawodniczka z Mazowsza Joanna
Gołębiowska, pokonując reprezentantki katowickiego WOPR - Sandrę Pietrzak
i Agnieszkę Bieniak, w klasyfikacji mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Jarosław
Mazurek z lubelskiego WOPR, który o ponad 100 punktów pokonał reprezentanta
gospodarzy Pawła Szkudlarka i o 200 punktów Mateusza Kwaśniewskiego
z mazowieckiego WOPR.
4. W dniach 28-29 czerwca na pływalni Astoria w Bydgoszczy oraz w WDW "Żagiel"
w Borównie odbyły się 42. Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym. Ratownicy
rywalizowali w 8 konkurencjach rozgrywanych na basenie oraz w jednej konkurencji
na wodach otwartych. W zawodach wzięło udział 128 zawodników z 21 drużyn
reprezentujących jednostki wojewódzkie WOPR. Tytuł Mistrzów Polski w ratownictwie
oraz przechodni puchar Prezesa ZG WOPR wywalczyła drużyna z dolnośląskiego
WOPR. Najlepszą drużyną żeńską była drużyna z lubuskiego WOPR, męską - drużyna
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dolnośląskiego WOPR. Mistrzynią Polski została Joanna Gołębiowska (Mazowsze),
Mistrzem Polski - po raz trzeci z rzędu Marcin Pyrzyński (Lubelskie).
5. W dniach 5-6 lipca na plaży w Krynicy Morskiej Prezes WOPR Jerzy Telak
i Prezes Nivea Polska S.A. Heinz Jurgen Stuting w towarzystwie Burmistrza Krynicy
Morskiej Adama Ostrowskiego oraz Wiceprezesa Sport Mega Marketing Dariusza
Knapika dokonali otwarcia pierwszych eliminacji Mistrzostw NIVEA Ratowników
WOPR. Ratownicy reprezentujący gminy nadmorskie kolejny raz rywalizowali o udział
w finale oraz wysokiej klasy sprzęt ratowniczy. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła
reprezentacja Dziwnowa przed drużyną z Gdyni i Jarosławca, natomiast w klasyfikacji
mężczyzn zwyciężyli ratownicy z Dziwnowa, a tuż za nimi uplasowały się Ustronie
Morskie, I drużyna Dąbek i Dźwirzyno-Grzynowo.
6. W dniach 12-13 lipca w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje Mistrzostw NIVEA
ratowników WOPR. W zawodach uczestniczyło 12 drużyn (7 męskich i 5 żeńskich).
W klasyfikacji kobiet zwyciężyły ratowniczki z Ustronia Morskiego IMPERIALL przed
drużyną Dąbki Wielkopolska i Świnoujście, wśród mężczyzn najlepsi okazali się
ratownicy z Jarosławca, pokonując reprezentacje Świnoujścia i Ustki.
7. W dniach 19-26 lipca reprezentacja WOPR brała udział w Mistrzostwach Świata
w ratownictwie wodnym w Berlinie i Warnemunde, zajmując 10 miejsce. Jarosław
Mazurek zajął 3 miejsce w konkurencji 100 m, ratowanie manekina, pływanie
w płetwach, a Grzegorz Monaczak i Ryszard Sielski zdobyli medale w kategorii
masters. Reprezentacja Polski zajęła 12 miejsce w klasyfikacji generalnej.
8. Na Mistrzostwa Europy Juniorów, „Holandia ‘08” WOPR nie uzyskał dofinansowania
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na udział reprezentacji. Zawodnicy startowali,
a zwrot kosztów za udział w zawodach otrzymali ze środków centralnych WOPR.
9. W dniach 2-3 sierpnia w Łebie odbył się Finał VII Mistrzostw NIVEA ratowników
WOPR, w którym wystartowało 13 drużyn (5 drużyn kobiet i 8 mężczyzn).
W klasyfikacji drużynowej żeńskiej i męskiej zwyciężyła reprezentacja z Dziwnowa,
wyprzedzając drużyny z Ustronia Morskiego i Jarosławca. Zwycięzcy otrzymali
dla reprezentowanej przez siebie gminy terenowe quady.
10. W dniach 15–17 sierpnia w Kołobrzegu został rozegrany Międzynarodowy Puchar
Polski w ratownictwie wodnym. W klasyfikacji generalnej mężczyzn pierwsze miejsce
zajęła drużyna WOPR Słupsk, wśród kobiet WOPR woj. wielkopolskiego.
11. W dniach 10-13 września czterech ratowników: Maciej Kaliszewski i Michał Kosiński
ze Szczytna, Marcin Niewiński z Warszawy i Maciej Pasieczny z Elbląga reprezentowali
Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów w ratownictwie w Holandii. W klasyfikacji
drużynowej zajęli dziewiąte miejsce.
12. W dniu 18 października na pływalni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
odbyła się V runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym z udziałem ponad 120
ratowników reprezentujących 23 drużyny z całego kraju. W klasyfikacji generalnej
kobiet zwyciężyła Joanna Gołębiowska (mazowieckie WOPR) przed Sandrą Pietrzak
(wOPR
Katowice)
i
Joanną
Charzewską
(WOPR
Skierniewice),
wśród
mężczyzn pierwszy był Jarosław Mazurek (WOPR Lublin), drugi Paweł Szkudlarek
(WOPR Wrocław), trzeci Daniel Bugdola (WOPR Racibórz). Podczas zawodów
ustanowiono rekordy Polski: J. Gołębiowska w konkurencji 200 m pływanie
z przeszkodami (kobiet) z czasem 2:08,75; Sebastian Dobrowolski (WOPR Tomaszów
Mazowiecki) 200 m pływanie z przeszkodami (mężczyzn juniorów) - 2:02,38; Paweł
Szkudlarek na 100 m ratowanie manekina w płetwach (mężczyzn) - 51,86;
J. Mazurek w konkurencji 50 m holowanie manekina (mężczyzn) - 30,04.
13. W Ciechanowie w dniu 15 listopada odbyła się VI edycja Grand Prix Polski
w ratownictwie wodnym. W zawodach brało udział 111 zawodników z całej Polski.
Wśród kobiet najlepszą zawodniczką była Joanna Gołębiowska (WOPR mazowiecki)
przed Sandrą Pietrzak (WOPR Katowice) i Lilianną Fabisiak (WOPR lubuskie), wśród
mężczyzn Daniel Bugdol (AZS PWSZ Racibórz), wyprzedzając Sebastiana
Dobrowolskiego (WOPR Tomaszów Mazowiecki) i Mateusza Kwaśniewskiego (WOPR
mazowieckie).
14. W dniu 6 grudnia w Warszawie odbył się finał Grand Prix Polski w ratownictwie
wodnym 2008 z udziałem 22 drużyn liczących 120 zawodników. Zwycięzcami GP

9

zostali Mateusz Stawiany (WOPR Wrocław) i Joanna Gołębiowska (mazowieckie
WOPR), a w kategorii juniorów Daniel Bugdol (WOPR Racibórz) i Joanna Charzewska
(WOPR Skierniewice). Klasyfikację drużynową wygrali ratownicy z Wrocławia. Podczas
ceremonii zamknięcia zawodów Prezes WOPR Jerzy Telak z Prezesem WOPR
woj. mazowieckiego Jerzym Gołębiowskim wyróżnili zasłużonych zawodników
i członków Komisji ds. Sportu WOPR Brązowymi i Srebrnymi Honorowymi Odznakami
WOPR. Najmłodsi uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowe dyplomy.
VI. Rozwój i jubileusze
1. Przekazano do MSWiA przygotowane projekty:
1) zmian w oznakowaniu kąpielisk;
2) nowelizacji rozporządzeń: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.( Dz.U. z 1997 r., nr 57,
poz. 358) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków
i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich
wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości
świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem
w akcji ratowniczej (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624);
3) ustawy o ratownictwie wodnym.
2. Prezes WOPR wziął udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji:
1) 5-lecia Sopockiego WOPR;
2) 10-lecia Legionowskiego WOPR.
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
I. Umowy partnerskie
W 2008 r. WOPR współdziałało z 2 strategicznymi partnerami:
1) we współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano program edukacyjno-wychowawczy
dla młodzieży „Bądźmy bezpieczni nad wodą”, akcję ogólnopolską „Bezpiecznie
z Nicea i WOPR”, program „Zostań ratownikiem WOPR z NIVEA”, realizowanym
w sześciu miastach oraz akcję „Już pływam z NIVEA i WOPR”, adresowaną
do młodzieży szkolnej;
2) do końca 2008 r. kontynuowano współpracę z Kevisportem.
II. Współpraca z organami administracji rządowej
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy o zlecenie
zadania jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych, dotyczące
organizacji służby ratowniczej w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia oraz zakupu sprzętu
ratowniczego.
 Porozumienie o współpracy między WOPR a Morską Służbą Poszukiwania
i Ratownictwa zawarto w Gdyni w dniu 17 października.
 W ramach porozumienia podpisanego z Ministrem Obrony Narodowej, WOPR
współpracowało z wojskiem na szczeblach lokalnych, m.in. organizując dla żołnierzy
szkolenia z zakresu ratownictwa, korzystając z obiektów wojskowych np. pływalni.
 Minister Sportu w ramach zadania zleconego przekazał środki finansowe
na wspieranie działań sportowych wśród dzieci i młodzieży.
III. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa
na wodach
 W dniu 26 czerwca Prezes WOPR podpisał porozumienie o współpracy między WOPR
a Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, które przedmiotem jest przede wszystkim
wspieranie kampanii Płytka woda to kalectwo.


kontynuowano współpracę z Polską Radą Resuscytacji, PSP i Policją, Polskim
Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Związkiem Harcerstwa Polskiego.
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IV. Sprawy międzynarodowe
 W dniach 18-20 maja w Dubrowniku odbyło się posiedzenie Dyrektoriatu ILSE,
w którym uczestniczyli przedstawiciele ratowniczych organizacji członkowskich
z krajów europejskich. W obradach pod przewodnictwem prezydenta ILSE dr Klausa
Wilkensa wzięli udział wiceprezydenci Jerzy Telak, Frank Nolan, Bertil Werner
i sekretarz generalny Dr Dirk Bissinger. Na posiedzeniu zaprezentowano wnioski z prac
poszczególnych komisji i zespołów roboczych ILSE, omówiono temat mistrzostw
świata, imprez sportowych oraz tematykę szkoleniową. Jednogłośnie podjęto uchwały
dotyczące unifikacji szkoleń specjalistycznych np. ratownictwa lodowego oraz kwestii
standaryzacji systemu oznaczeń i szkoleń z zakresu szacowania ryzyka.
 WOPR podpisał umowę z ILSE otwierającą możliwość uczestnictwa naszych
instruktorów w systemie szkoleniowym dotyczącym akredytacji kąpielisk zgodnie
z wymogami ILS.
 Postanowienia ze spotkania Dyrektoriatu zaprezentowano na konferencji regionalnej
w dniach 29-30 maja w Nidzie na Litwie. Przedstawiciele organizacji ratowniczych
położonych w akwenie morza Bałtyckiego z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski
i Niemiec przedstawili stan przygotowań do sezonu turystycznego. Kraje rozwijające
się pod względem ratowniczym (Litwa, Łotwa) zasygnalizowały problemy finansowe
i strukturalne swoich organizacji oraz wyraziły chęć bliższej współpracy z WOPR
i DLRG. Wspólne konsultacje doprowadziły do określenia planu przedsięwzięć
regionalnych np. zawody międzynarodowe w Kołobrzegu oraz centralne szkolenie
w Tamie.
 17 lipca w Berlinie odbył się Zjazd Generalny ILSE, w trakcie którego
na Prezydenta ponownie wybrano dr Klausa Wilkensa (Niemcy), Wiceprezydenta
Seniora Franka Nolana (Irlandia), Wiceprezydenta ds. Europy Środkowo-Wschodniej
Jerzego Telaka, Wiceprezydenta Erica Becha (Dania), Sekretarzem Generalnym został
Detlef Mohr (Niemcy), a Tomasz Zalewski wszedł w skład Komisji Edukacji ILSE.
 W 2008 r. wydano ratownikom WOPR 37 certyfikatów ILS.
V. Sprawy formalne i finansowe
WOPR utrzymuje się głównie z przychodów z działalności statutowej, w tym
ze składek członkowskich, sprzedaży kart pływackich i prowadzonych szkoleń, ponadto
ze środków pozyskanych w związku z realizacją zawartych umów, między innymi
z Ministrem Sportu (kwota 10000,- PLN) i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
(kwoty: 1000000,- zł na organizację służby ratowniczej i 1600000,- zł na zakup sprzętu
ratowniczego). Kontrole przeprowadzone przez GKR WOPR i komisje MSWIA potwierdziły,
że zachowano dyscyplinę budżetową, środki finansowe wydatkowano zgodnie
z przeznaczeniem, a realizacja zadań, w tym zleconych, była prawidłowa.
VI. Wybrane dane statystyczne opracowane na podstawie sprawozdań jednostek
wojewódzkich WOPR


W 2008 r. WOPR liczyło 64043 członków, w tym: 39462 młodszych ratowników
WOPR,
18195
ratowników
WOPR,
1182
starszych
ratowników
WOPR
i 579 instruktorów WOPR.



Ratownicy WOPR w 2008 r. korzystali z 1215 jednostek pływających (w tym 507 łodzi
z silnikiem).



Według danych WOPR, w 2008 r. utonęło 497 osób, uratowano 3531 osób.



W jednostkach terenowych wydano: 8701 legitymacji członkowskich, 32574 kart
pływackich, 2969 specjalnych kart pływackich.



Biuro ZG WOPR wydało: 7585 legitymacji członkowskich, 32800 kart pływackich,
2725 specjalnych kart pływackich, 3197 kart identyfikacyjnych WOPR.
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