PROTOKÓŁ NR 3
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Legionowo, dnia 25-26 kwietnia 2009 roku
Część I z dnia 25 kwietnia 2009 roku
J. Telak otworzył trzecie posiedzenie Zarządu Głównego WOPR IX kadencji
i przywitał Wiceprezesów Zarządu Głównego WOPR Wiktora Zajączkowskiego, Sławomira
Gicewicza,
Tomasza
Zalewskiego;
Członków
Prezydium
ZG
WOPR
Jerzego
Gołębiowskiego, Roberta Dworaka; Członków Zarządu Głównego WOPR: Magdalenę
Bielenię, Prezesa Henryka Bigosa, Pawła Błasiaka, Andrzeja Jankowskiego, Marka
Koperskiego, Mariusza Krzywińskiego, Wacława Mozera, Andrzeja Reuckiego, Krzysztofa
Skrzyniarza, Zbigniewa Szorca, Jacka Szyłejko, Grzegorza Skwarka i Bogdana
Kozłowskiego; gości: Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztofa
Zbrojkiewicza; Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR Milana
Wilhelmiego; Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Marka Chadaja; Księgową Renatę
Powoniak oraz przedstawił projekt porządku posiedzenia ZG WOPR.
ZG WOPR, głosami: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę nr 1
w sprawie porządku posiedzenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
T. Zalewski zapoznał z protokołem z posiedzenia Prezydium ZG WOPR w dniu
17 grudnia 2008 r.
K. Skrzyniarz zapytał kto ma prawo wydawania specjalnych kart pływackich według
uchwały Prezydium ZG WOPR 1/6/2008?
T. Zalewski poinformował, że wydawać specjalną kartę pływacką może ratownik WOPR.
K. Skrzyniarz złożył wniosek aby to starszy ratownik mógł rozprowadzać specjalne karty
pływackie.
J. Telak poinformował, że wnioski składamy na miesiąc przed posiedzeniem ZG WOPR.
R. Dworak poinformował, że zazwyczaj na basenach najczęściej pracują ratownicy
WOPR a nie starsi ratownicy WOPR i chodzi o to aby specjalna karta pływacka trafiła do
jak największej ilości osób.
S. Gicewicz poinformował, że sprzedaż kart pływackich jest naszym źródłem dochodów.
A. Reucki poprosił o umotywowanie dlaczego starszy ratownik WOPR a nie ratownik
WOPR może rozpowszechniać karty pływackie.
K. Skrzyniarz powiedział, że: chodzi o prestiż karty; wcześniej specjalną kartę pływacką
rozpowszechniała komisja; ZG WOPR zredukował do jednej osoby; osoba, która odbyła
szkolenie w Tamie ma większą świadomość niż ratownik WOPR.
W. Mozer powiedział, że należy dodać odznaczenia do specjalnych kart pływackich,
co podniosłoby jej prestiż, a teraz karta jest zbyt droga.
Z. Szorc poinformował, że jest przeciwnego zdania.
W. Mozer proponuje wprowadzić zmiany w regulaminie.
W. Zajączkowski poinformował, że ratownik wodny nie może zapewnić takiego
bezpieczeństwa jak starszy ratownik WOPR.
Z. Szorc proponuje aby zmienić w regulaminie ilość osób wydających karty na dwie.
J. Telak poddał pod głosowanie wniosek w sprawie rozprowadzania specjalnych kart
pływackich przez starszego ratownika WOPR, zgłoszony przez K. Skrzyniarza, który
stanowi
załącznik
nr 2.
ZG WOPR, głosami: 2 „za”, 13 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, nie podjął uchwały
w sprawie rozprowadzania kart pływackich przez starszego ratownika WOPR.
K. Skrzyniarz złożył wniosek o zmianę treści uchwał Prezydium ZG WOPR polegających
na usunięciu z uchwał zapisów dotyczących obowiązku sporządzania protokołów
z egzaminów na karty pływackie oraz ograniczenie ewidencji rozprowadzanych druków
ścisłego zarachowania jedynie do rejestracji numerów kart i ratowników je wydających,
który stanowi załącznik nr 3.
R. Dworak poinformował, że potrzebny o danych osobowych mówimy gdy jest adres
albo PESEL, nazwiska i imienia ustawa nie traktuje jako danych podlegających ochronie
prawnej.

J. Telak poddał pod głosowanie wniosek w sprawie protokołów z egzaminów na karty
pływackie, zgłoszony przez K. Skrzyniarza.
ZG WOPR, głosami: 1 „za”, 13 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”, nie podjął uchwały
w sprawie protokołów z egzaminów na karty pływackie.
K. Skrzyniarz złożył wniosek o usunięcie z Regulaminu ZG WOPR § 13.
R. Dworak poinformował, że jest wyraźnie napisane w regulaminie, że musi być nadzór
nad osobą, która egzaminuje.
J. Telak powiedział, że nadzór prezesa, w tym wojewódzkiego jest nadzorem
organizacyjnym, a odpowiada ten kto wydaje karty, każda osoba bierze odpowiedzialność
za swoje czyny.
R. Dworak poinformował, że ratownik WOPR nie może odprowadzać składek.
W. Mozer poinformował, że odpowiedzialność bierze na siebie egzaminator a nie Prezes.
J. Telak poddał pod głosowanie wniosek w sprawie usunięcia z Regulaminu ZG WOPR
§ 13, zgłoszony przez K. Skrzyniarza.
ZG WOPR, głosami: 3 „za”, 10 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”, nie podjął uchwały
w sprawie usunięcia z Regulaminu ZG WOPR § 13.
M. Koperski zapytał czy WOPR jest w stanie wydać plakaty na kartę pływacką, specjalną
kartę pływacką i kartę już pływam? Chciałby aby stworzyć jeden plakat dla wszystkich
województw. Poinformował, że jest to dobry pomysł aby rozpowszechnić karty pływackie
np na basenach.
J. Telak poinformował, że takie przedsięwzięcie niesie za sobą skutki finansowe; poprosił
aby zastanowić się nad tym pomysłem i ewentualnie przedstawić go na następnym
Posiedzeniu ZG WOPR.
K. Skrzyniarz poinformował, że został podjęta uchwała Prezydium ZG WOPR 1K/09
w sprawie egzaminów, weryfikacji i unifikacji której nie dostał do przeczytania.
T. Zalewski poinformował, że uchwał została podjęta na poziomie Prezydium ZG WOPR.
K. Skrzyniarz poinformował, że uchwała o której jest mowa jest bez załącznika
i niezgodna z Polskim Prawem o Kulturze Fizycznej.
T. Zalewski poinformował, że: to od nas i gestorów będzie zależało kto pracuje
na kąpieliskach; K. Skrzyniarz wystawił 2 osoby do Komisji Edukacji, m.in. Pana Wiznera,
który na temat szkoleń wypowiedział się pozytywnie.
M. Koperski powiedział, że według niego poziom szkoleń podniósł się.
K. Skrzyniarz poinformował, że w Głuchołazach był przedstawiony temat, ale miał być
do uzgodnienia.
A. Reucki poinformował, że to WOPR ustala programy szkoleń, a gestor sam zadecyduje
kogo zatrudni.
P. Błasiak poinformował, że uchwała 1K/09 nic nie mówi o programach, a załącznik
który jest do tej uchwał nie jest widoczny na stronie www.wopr.pl.
T. Zalewski poddał pod głosowanie o zatwierdzenie uchwały korespondencyjnej
Prezydium ZG WOPR 1K/09 w sprawie egzaminów, weryfikacji i unifikacji.
ZG WOPR, głosami: 16 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, zatwierdziło Uchwałę
nr 1K/09 Prezydium ZG WOPR z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie egzaminów,
weryfikacji i unifikacji.
K. Skrzyniarz poprosił o zapisanie w protokole, że głosował „przeciw” Uchwale nr 1K/09
Prezydium ZG WOPR z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie egzaminów, weryfikacji
i unifikacji.
J. Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie 6 grudnia
2008 r. do 25 kwietnia 2009 r., w tym z podjętych uchwał Prezydium ZG WOPR.
ZG WOPR, głosami: 16 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, podjął Uchwałę nr 2
w sprawie sprawozdania i zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG WOPR z okresu
od dnia 6 grudnia 2008 roku do dnia 25 kwietnia 2009 roku, która stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.
K. Skrzyniarz poprosił o zapisanie w protokole, że głosował „przeciw”:
Uchwale w sprawie sprawozdania i zatwierdzenia uchwał Prezydium ZG WOPR z okresu
od 6 grudnia 2008 roku do dnia 25 kwietnia 2009 roku.
J. Telak złożył sprawozdanie z działalności WOPR w 2008 roku.

ZG WOPR, głosami 18 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, przyjął sprawozdanie
z działalności WOPR w 2008 roku, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
K. Zbrojkiewicz przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Z. Szorc zapytał: czy działalność WOPR zamknęła się zyskiem?
K. Zbrojkiewicz poinformował, że działalność WOPR zamknęła się zyskiem.
J. Telak przedstawił projekt Uchwały Zarządu Głównego WOPR w sprawie sprawozdania
z działalności i finansów WOPR w 2008 rok.
ZG WOPR, głosami 15 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę nr 3
w sprawie sprawozdania i finansów WOPR w 2008 rok, która stanowi załącznik nr 7.
W. Zajączkowski nakreślił kierunki rozwoju WOPR; poinformował, że: Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji oddało projekt ustawy o ratownictwie wodnym do
Komisji Legislacyjnej; ustawa nie będzie tak szybko jak się spodziewał, ponieważ może
potrwać nawet dwa lata.
J. Telak podziękował Sławomirowi Dębskiemu, Krzysztofowi Olkuszewskiemu,
S. Gicewiczowi, T. Zalewskiemu za pomoc przy ustawie oraz poinformował o spotkaniu
w Biurze ZG WOPR z udziałem przedstawicieli z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji Anny Lis, Edyty Jarząbek i Iwony Chudzik.
S. Gicewicz przedstawił sprawy sprzętu, w tym rozdzielnika na 2009 rok, oraz projektu
podziału na 2010 rok, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
K. Skrzyniarz zapytał czym kieruje się komisja Sprzętowa przy podziale sprzętu?
S. Gicewicz poinformował, że pierwsze są województwa gdzie nie sprzętu i tam gdzie
odbywają się szkolenia centralne a ilość zakupionego sprzętu zależy od dotacji jaką
dostaniemy na dany rok.
A. Jankowski poinformował, że w WOPR województwa Łódzkiego potrzebny jest silnik
S. Gicewicz poinformował, że na ten rok sprawy sprzętu są zamknięte, ale staramy się
jeszcze o dotację z NFOŚ.
S. Gicewicz poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie rozdziału sprzętu w 2009
roku.
ZG WOPR, głosami: 18 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę nr 4
w sprawie rozdziału sprzętu w 2009 roku, która stanowi załącznik nr 9.
T. Zalewski omówił sprawy szkolenia i przedstawił materiał dydaktyczny, który stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
R. Dworak omówił sprawy informatyki, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
J. Gołębiowski przedstawił informacje o przedsięwzięciach sportowych w 2009 roku,
który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
A. Jankowski zaproponował aby ZG WOPR 6 grudnia 2009 roku przenieść z Warszawy
do Skierniewic, gdzie w tym samym czasie odbywać się będzie Grand Prix Polski?
J. Telak poddał pod głosowanie projekt zmiany w planie pracy na 2009 rok w sprawie
odbycia posiedzenia ZG WOPR w dniu 6 grudnia 2009 roku w Skierniewicach.
ZG WOPR, głosami: 14 „za”, 1 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę nr 5
w sprawie zmiany w planie przedsięwzięć centralnych WOPR, która stanowi załącznik
nr 13.
W. Mozer zaproponował aby zamieć kolejność punktu 13 na 12 w porządku posiedzenia.
ZG WOPR, głosami: 15 „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę
nr 6 w sprawie zmiany porządku posiedzenia.
J. Gołębiowski przedstawił projekt Uchwały w sprawie zadań członków Zarządu
Głównego WOPR.
Z. Szorc zapytał jaką funkcję chciałby pełnić K. Skrzyniarz?
K. Skrzyniarz poinformował, że chce się zajmować podstawą prawną uchwał.
ZG WOPR, głosami: 17 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującymi się”, podjął uchwałę nr 7
w sprawie zadań członków Zarządu Głównego WOPR, która stanowi załącznik nr 14.
T. Zalewski poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie opłat za stopnie
ratowników i instruktorów.
ZG WOPR, głosami: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę 8

w sprawie opłat za stopnie ratowników i instruktorów, która stanowi załącznik nr 15.
J. Gołębiowski przedstawił projekt Uchwał w sprawach:
 odznaczeń i medali;
 członków Kapituły Odznaczeń.
ZG WOPR, głosami: 10 „za”, 1 „przeciw”, 8 „wstrzymujących się”, podjął uchwały:
 Nr 9 w sprawie odznaczeń i medali, która stanowi załącznik nr 16.
 Nr 10 w sprawie członków Kapituły Odznaczeń, która stanowi załącznik nr 17.
K. Skrzyniarz poprosił o zapisanie w protokole, że głosował „przeciw” uchwałom
w sprawach:
 odznaczeń i medali;
 członków Kapituły Odznaczeń.
S. Gicewicz poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie przedsięwzięć
centralnych WOPR w 2010 roku.
ZG WOPR, głosami: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę 11
w sprawie przedsięwzięć centralnych WOPR w 2010 roku, która stanowi załącznik nr 18.
J. Telak przedstawił i poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie planu
finansowego na 2010 rok.
ZG WOPR, głosami: 19 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę 12
w sprawie planu finansowego na 2010 rok, która stanowi załącznik nr 19.
Część II z dnia 26 kwietnia 2009 roku
J. Telak przedstawił Andrzeja Markiewicza, który prowadzi stronę internetową
www.wopr.pl oraz poinformował, że pomocnikiem jest Konrad Piotrowski, a technicznymi
sprawami zajmuje się Marek Sadowski.
A. Markiewicz powiedział, że: od 7 lat zajmuję się stroną internetową Środowiskowego
Warszawskiego WOPR; oczekuje od przewodniczących komisji przesyłek na skrzynkę
e-mail informacje wg właściwości.
S. Gicewicz zaproponował aby w niedalekiej przyszłości strony wojewódzkich jednostek
WOPR wyglądały jak strona WOPR.
Z. Szorc zapytał czy zakładka starej strony będzie dostępna na nowej stronie?
R. Dworak poinformował, że serwery zostały udostępnione.
M. Krzywiński zapytał jakie domeny otrzymamy?
R. Dworak poinformował, że ta kwestia jest jeszcze do ustalenia, może to być np.
www.woprwielkopolska.pl.
M. Krzywiński zapytał czy można ustawić tak serwer, że dokumenty które będą
wprowadzane na stron internetową będą w PDF lub HTML?
R. Dworak poinformował, że jest możliwość wstawiania dokumentów na stronę
w każdym pliku.
B. Kozłowski poinformował, że WOPR Województwa Śląskiego sprzedają dużą ilość kart
pływackich, nie mają problemów ze składkami. W tym roku odbyło się dwu dniowe
szkolenie lodowe z udziałem Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Poinformował, również,
że jeszcze w tym roku odbędzie się szkolenie Wietrznice A i B w maju i wrześniu. Zakupili
już dwa skutery.
K. Skrzyniarz poinformował, że WOPR Województwa Dolnośląskiego szkolą ratowników,
zabezpieczają.
Z. Szorc poinformował, że: w WOPR województwa Opolskiego odbyło się spotkanie
z wszystkimi Prezesami jednostek terenowych, ustalili plan działania do 2015 r.
T. Zalewski poinformował, że WOPR Województwa Zachodniopomorskiego tworzy
się jednostka terenowa Szczeciński WOPR i został wydany audytor kąpielisk.
M. Krzywiński poinformował, że WOPR Województwa Wielkopolskiego odbyło się
szkolenie lodowe z udziałem Policji i Straży Pożarnej. Rozpoczęli szkolenie z zakresu
obsługi sprzętu ratowniczego. Została zmieniona siedziba biura do centrum Poznania.
H. Bigos poinformował, że WOPR Województwa Lubuskiego odbędzie się w lipcu kurs
nurkowy. Zakończyli akcję bezpieczny lód, gdzie zostało przeszkolonych 12 tys. dzieci.
Poinformował o Mistrzostwach Polski w Drzonkowie k/Zielonej Góry.

S. Gicewicz poinformował, że WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego dostało
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 350 tys. PLN, poinformował, że Mazurski
WOPR nie przestrzega statutu i uchwał Warminsko-Mazurskiego WOPR.
S. Gicewicz w imieniu A. Maćkowskiego powiedział, że WOPR Województwa KujawskoPomorskiego pozyskało bazę nad Brdą; mają problem z egzekwowaniem składek od
jednostek terenowych WOPR.
M. Koperski poinformował, że WOPR Województwa Pomorskiego.
J. Gołębiowski poinformował, że WOPR Województwa Mazowieckiego jest 18 jednostek
powiatowych, 2 doszły w 2008 r. Powiedział, że Warszawski WOPR nie jest w strukturach
Mazowieckiego WOPR, sami podjęli taką decyzję.
P. Błasiak poinformował, że Warszawski WOPR podszywa się pod ŚWOPR.
A. Reucki poinformował, że WOPR Województwa Podlaskiego bez zmian.
R. Dworak poinformował, że WOPR Województwa Podkarpackiego starają się
o dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
G. Skwarek poinformował, że: WOPR Województwa Małopolskiego mają problem
z jednostka terenową WOPR, która dawniej działała w innym województwie; już
praktycznie zakończyli sprawę KRS-u WOPR Małopolskiego; w 2009 r. nie dostali dotacji z
Urzędu.
S. Gicewicz powiedział, że warto współpracować z GOPR i TOPR, dysponują
śmigłowcem.
J. Telak poinformował, że znak graficzny jest zastrzeżony do 2019 roku.
T. Zalewski ponownie prosił o przegłosowanie uchwał Prezydium ZG WOPR w sprawach:
 egzaminów, weryfikacji i unifikacji;
 szczególnego trybu nadawania stopni ratowników wodnych i instruktorów WOPR.
ZG WOPR, głosami: 14 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, potwierdził
zatwierdzenie uchwał Prezydium ZG WOPR w sprawach:
 egzaminów, weryfikacji i unifikacji;
 szczególnego trybu nadawania stopni ratowników wodnych i instruktorów WOPR.
J. Gołębiowski poinformował o 50-leciu WOPR, który odbędzie się w 2012 roku; prosił
Prezesów Wojewódzkich WOPR o przygotowanie notatek, zdjęć do albumie z okazji
50-lecia WOPR.
J. Telak poinformował, że uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia WOPR odbędzie się
w dniu 11 kwietnia 2012 roku w Warszawie w siedzibie PKOL.
T. Zalewski przedstawił sprawozdanie z przedsięwzięć komisji Edukacji ILSE, które
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
K. Skrzyniarz wniósł wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej treść roty ślubowania
ratownika. wniosek K. Skrzyniarza dotyczący roty ślubowania ratownika
J. Telak przedstawił krytyczne opinie kilku polonistów i prawników dotyczących
niepoprawności językowej starego przyrzeczenia, które stanowią załącznik nr 21.
W. Zajączkowski poinformował, że Zjazd podjął decyzję i trzeba się do tego
ustosunkować.
K. Skrzyniarz wniósł od głosowanie uchwałę zmieniającej treść roty ślubowania
ratownika, który stanowi załącznik nr 22.
J. Telak podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany treść roty ślubowania
WOPR.
ZG WOPR, głosami: 2 „za”, 5 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, nie podjął uchwały
w sprawie zmiany tekstu ślubowania WOPR.
K. Skrzyniarz wniósł wniosek o podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 8/4/VIII/04 ZG
WOPR w sprawie dokonywania korekt tekstów uchwał ZG WOPR, który stanowi
załącznik nr 23.
P. Błasiak powiedział, że tym powinna zając się Komisja Rewizyjna WOPR.
Poinformował, że powinna zostać ta uchwała.
J. Telak podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały
nr 8/4/VIII/04 ZG WOPR w sprawie dokonywania korekt tekstów uchwał ZG WOPR.
ZG WOPR, głosami: 1 „za”, 7 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”, nie podjął uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały nr 8/4/VIII/04 ZG WOPR w sprawie dokonywania korekt
tekstów uchwał ZG WOPR.

J. Telak zaproponował aby K. Skrzyniarz zajął się sprawami przepisów, w tym
poprawkami uchwał.
ZG WOPR, głosami: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”, zaaprobował zakres
działania K. Skrzyniarza.
T. Zalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie ewidencji i kart
identyfikacyjnych.
ZG WOPR, głosami: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się”, podjął uchwałę nr 13
w sprawie w sprawie ewidencji i kart identyfikacyjnych, która stanowi załącznik nr 24
do niniejszego protokołu.
T. Zalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr:
1) 2/6/VIII/2005 Zarządu Głównego WOPR z dnia 16 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian
uchwał Zarządu Głównego WOPR;
2) nr 4/10/VIII/06 Zarządu Głównego WOPR z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie
unifikacji instruktorów wykładowców WOPR i instruktorów WOPR;
3) nr 5/10/VIII/06 Zarządu Głównego WOPR z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie
weryfikacji starszych ratowników i ratowników WOPR;
4) nr 3/12/VIII/07 Zarządu Głównego WOPR z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie unifikacji
instruktorów wykładowców WOPR i instruktorów WOPR;
5) nr 3/1/03 Prezydium ZG WOPR z dnia 13 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu
wydawania kart pływackich.
ZG WOPR, głosami: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę nr 14
w sprawie uchylenia uchwał, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
J. Telak powiedział, że: zbliża się 50. rocznica powstania WOPR, którą WOPR powinien
uroczyście obejść; w maju odbędzie się posiedzenie Dyrektoriatu International Life Saving
Federation of Europe z jego udziałem i doradcy do spraw międzynarodowych Tadeusza
Zygmunta, na którym powinien podać do planu przedsięwzięć i jubileuszy propozycje
WOPR; proponuje, dyskutowane z niektórymi prezesami oraz przewodniczącymi zespołów
opiniodawczych i komisji problemowych, następujące przedsięwzięcia z odpowiedzialnymi
za ich przygotowanie:
 posiedzenie Komisji ILSE w Szczecinie - T. Zalewski;
 jubileuszowe spotkanie w siedzibie PKOL w Warszawie – J. Gołębiowski;
 spotkanie władz ILSE w Krakowie – G. Skwarek;
 wydanie albumu – A. Markiewicz;
 konferencja naukowa – prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc.
J. Gołębiowski zaproponował udział przede wszystkim prezesów właściwych jednostek
wojewódzkich wspólnie z prezesami jednostek terenowych oraz przeprowadzenie
wojewódzkich i terenowych spotkań jubileuszowych, a Prezesowi Warszawskiego WOPR
P. Błasiakowi wspólne działanie przy organizacji uroczystości w Warszawie.
J. Telak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obchodów 50. rocznicy
powstania WOPR.
ZG WOPR, głosami: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjął uchwałę nr 15
w sprawie obchodów 50. rocznicy powstania WOPR, która stanowi załącznik nr 26
do niniejszego protokołu.
F. Majewski poinformował, że Sąd Honorowy w 2009 roku, prowadził 2 sprawy:
Warszawskiego WOPR; darowania kary instruktorowi WOPR Tomaszowi Białkowskiemu.
P. Błasiak poinformował, że WOPR Warszawski sam podjął decyzję, że nie chce być
w strukturach WOPR, nie płaci składek, nie stosuje się do Statutu, w związku z tym nie
rozumie o co chodzi w sprawie tzw. Warszawskiego WOPR.
J. Telak zapewnił, że zgłosi w ILSE przedsięwzięcia rocznicowe WOPR oraz podziękował
Przewodniczącemu GKR WOPR, Przewodniczącemu Sądu Honorowego, gościom
i członkom ZG WOPR za przybycie, aktywny udział i zakończył posiedzenie.
Protokół sporządziła Ewelina Harasimiuk

