UCHWAŁA nr 7/5/IX/10
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
z dnia 24 kwietnia 2010 roku
w sprawie Rady Naukowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Na podstawie § 21 pkt 15 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zwanego dalej „WOPR”, Zarząd Główny WOPR postanawia, co następuje:
§1
1. Powołuje się zespół opiniodawczy pod nazwą Rada Naukowa WOPR, zwany dalej
„Radą”.
2. Rada działa na podstawie Statutu WOPR, uchwał i decyzji władz WOPR
oraz Regulaminu Rady Naukowej WOPR, zwanym dalej „Regulaminem”, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) Zastępca Przewodniczącego;
3) Sekretarz;
4) do 50 członków.
2. Członków Rady, na wniosek Przewodniczącego Rady, powołuje i odwołuje się
na podstawie decyzji Prezesa WOPR.
3. Kandydata na Przewodniczącego Rady wybiera Rada w głosowaniu zwykłą większością
głosów.
4. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Prezes WOPR.
5. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, na wniosek Przewodniczącego Rady,
wybiera Rada w głosowaniu zwykłą większością głosów.
§3
1. Członkami Rady mogą być członkowie WOPR, którzy posiadają stopnie naukowe.
2. Członkami Rady mogą być osoby wspierające WOPR o uznanym autorytecie
naukowym, nie będące członkami WOPR, deklarujące pomoc w realizacji celów
statutowych WOPR.
3. Kadencja Rady trwa do chwili powołania nowej Rady.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku rezygnacji członka Rady.
5. Prezes WOPR może odwołać członka Rady przed upływem kadencji w przypadkach:
a) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe,
b) rażącego i umyślnego naruszenia przez członka Rady Regulaminu Rady.
§4
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu ratownictwa wodnego;
2) opracowywanie ekspertyz, opinii i sondaży naukowych;
3) upowszechnianie w formie publikacji wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;
4) promowanie i recenzowanie prac naukowych z zakresu ratownictwa;
5) organizowanie konferencji naukowych z zakresu ratownictwa wodnego
6) wspomaganie realizacji zadań statutowych WOPR.

§5
1. Prezesi
jednostek
wojewódzkich
WOPR,
na
wniosek
Przewodniczącego
lub upoważnionego przez niego członka Rady, udzielają Radzie wszechstronnej
pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne
informacje i dokumenty.
2. Rada może współdziałać z innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwa
na obszarach wodnych.
§6
1. Organizację oraz tryb pracy Rady określa Regulamin, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
2. W celu usprawnienia pracy Rady, jej Przewodniczący może zgłaszać Prezesowi WOPR
propozycje zmiany Regulaminu.
§7
1. Działalność członków Rady oparta jest na pracy społecznej.
2. Członkowie Rady mogą być zatrudnieniu w WOPR.
§8
1. Wydatki związane z działalności Rady pokrywane są ze środków finansowych WOPR.
2. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Biuro Zarządu Głównego WOPR.
§9
Tracą moc:
1) uchwała nr 2/3/VIII/03 Zarządu Głównego WOPR z dnia 7 grudnia 2003 roku
w sprawie Rady Naukowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
2) uchwała nr 9/1/IX/08 Zarządu Głównego WOPR z dnia 13 kwietnia 2008 roku
w sprawie powołania Rady Naukowej Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2010 roku.

