PROTOKÓŁ nr 9
Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Drzonków, dnia 27 czerwca 2009 roku
Jerzy Telak otworzył posiedzenie Prezydium ZG WOPR z udziałem Wiceprezesów
Zarządu Głównego WOPR Sławomira Gicewicza i Tomasza Zalewskiego, członka
Prezydium ZG WOPR Jerzego Gołębiowskiego oraz gości – Marszałka Województwa
Lubuskiego Tomasza Wontora, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR
Krzysztofa Zbrojkiewicza, Przewodniczącego Sądu Honorowego WOPR Franciszka
Majewskiego, Prezesa Lubuskiego WOPR Henryka Bigosa, Przewodniczącego Komisji
Sportu Krzysztofa Piotrowskiego, członka Komisji Ratownictwa Zenona Bareły oraz
asystenta Marszałka Województwa Lubuskiego Radosława Brodzika, a następnie
przedstawił projekt porządku posiedzenia Prezydium ZG WOPR.
Prezydium ZG WOPR, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjęło
uchwałę w sprawie porządku posiedzenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
J. Gołębiowski przedstawił protokół z posiedzenia Prezydium z dnia 25 kwietnia 2009
roku.
Prezydium ZG WOPR, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjęło
uchwałę w sprawie protokołu z posiedzenia Prezydium z dnia 25 kwietnia 2009 roku,
która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
J. Telak przedstawił sprawozdanie z działalności i decyzje Prezesa WOPR z okresu
od 27 kwietnia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.
Prezydium ZG WOPR, głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, podjęło
uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia decyzji Prezesa WOPR,
która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
J. Telak omówił sprawy rozwoju WOPR, w tym projekt ustawy o ratownictwie wodnym.
S. Gicewicz przedstawił sprawy sprzętu, w tym przetargów; powiedział, że: silniki będą
wkrótce do odbioru, a łodzie po wakacjach, jesienią; zmniejszenie dotacji z MSWIA
spowodowało znacznie ograniczenie zakupu sprzętu i nic nie wskazuje na możliwość
uzyskania dodatkowych środków na zakup sprzętu;
Z. Bareła przedstawił uwagi do jakości kupowanego sprzętu.
S. Gicewicz poinformował, że warunki do specyfikacji przetargu są umieszczone
na stronie internetowej i czeka na uwagi.
K. Piotrowski poprosił o zakupienie desek i innego sprzętu, który byłby wykorzystywany
w zawodach a przez pozostały czas do dyspozycji ośrodka w Tamie.
J. Telak stwierdził, że sprzęt powinien być nabywany przede wszystkim do celów
szkoleniowych i ratownictwa, a przy okazji wykorzystywany do celów szkoleniowych,
w szczególności w Ośrodku Szkolenia TAMA.
S. Gicewicz zasugerował, żeby K. Piotrowski pilnie złożył zapotrzebowanie z precyzyjnie
określonym sprzętem, który w miarę możliwości zostanie zakupiony, jednak nie
wcześniej jak w 2010 roku.
T. Zalewski poparł wnioski w sprawie zakupu drobnego sprzętu ratowniczego
na potrzeby ratownicze, szkoleniowe i sportowe.
J. Telak oceniając pracę Sekcji Sprzętu Komisji Ratownictwa wskazał popełnione błędy,
zasugerował powielanie sposobu działania doradcy Prezesa WOPR do spraw sprzętu
Bogdana Głowackiego, kiedy pełnił funkcję wiceprezesa ZG WOPR właściwego
w sprawach sprzętu, określił tryb i formę składania zapotrzebowań na sprzęt i weryfikacji
potrzeb, prosił o poprawę pracy sekcji do spraw sprzętu.
T. Zalewski powiedział, że:
 aplikacje programów szkoleniowych zostaną przygotowane do przekazania ILS
do 15 lipca br.;
 szkolenia centralne w drugim kwartale 2009 r. przebiegły z problemami ale zgodnie
z planem;



organizatorzy szkoleń centralnych muszą przygotować wszystkie dokumenty przed
rozpoczęciem szkolenia, rozliczyć i przekazać faktury w ciągu 7 dni
po zakończeniu szkolenia, a precyzyjne przygotowania faktur uzgadniać z biurem ZG.
S. Gicewicz zaproponował przygotowanie wzorów faktur spełniających wszystkie wymogi
formalne.
J. Telak przywitał przybyłego na posiedzenie Kapelana WOPR Województwa Lubuskiego
ks. Marka Kidonia.
T. Zalewski zaproponował aby znaleźć rozwiązanie obniżenia opłat za stopnie.
S. Gicewicz odniósł się do terminów szkoleń centralnych w Tamie, zaproponował zmianę
terminu.
T. Zalewski stwierdził, że terminy były znane wcześniej i nikt z zainteresowanych
nie wniósł uwag.
S. Gicewicz podziękował prezesowi Zalewskiemu za reformę procesów szkoleniowych,
powiedział, że od stycznia do dnia 27 czerwca 2009 r. w woj. Warmińsko-Mazurskim
przeszkolono 270 młodszych ratowników, a w ubiegłym roku w tym czasie nie
przeprowadzono żadnych kursów.
J. Telak
 poprosił, w związku z uwagami kontroli MSWIA i NIK, o precyzyjne planowanie,
rozliczanie umów, faktur, specyfikacji do przetargów, dokładne dokumentowanie
wszystkich czynności;
 powiedział, że wysyłane z biura ZG wzory umów są efektem uwag kontroli, do których
trzeba się stosować;
 potwierdził potrzebę przestrzegania terminów rozliczenia szkoleń;
 sugerował dofinansowywanie i przydzielanie sprzętu aktywnym jednostkom
wojewódzkim;
 podziękował T. Zalewskiemu za skuteczne wprowadzenie zmian w systemie szkolenia.
T. Zalewski podkreślił wielkie zaangażowanie Komisji szkoleniowej i złożył wniosek
w sprawie nadania stopnia instruktora wykładowcy Tomaszowi Białkowskiemu.
Członkowie Prezydium jednomyślnie wydali pozytywną opinię kandydatowi do nadania
stopnia instruktora wykładowcy T. Białkowskiemu, także nieobecni na posiedzeniu
członkowie Prezydium wydali korespondencyjnie (telefonicznie) pozytywną opinię.
J. Telak zadeklarował, że w dniu 29 czerwca 2009 r. podejmie decyzję w sprawie
nadania stopnia instruktora wykładowcy.
S. Gicewicz przedstawił sprawy Centralnej Ewidencji i strony internetowej oraz prosił
o zunifikowanie stron internetowych jednostek wojewódzkich i dostosowanie ich
do strony www.wopr.pl.
J. Telak podkreślił dobrą pracę informatyków i poprosił o przekazanie im podziękowania.
K. Zbrojkiewicz (w imieniu Wiktora Zajączkowskiego) powiedział, że:
 WOPR Województwa Śląskiego zakupił trzy skutery Kawasaki 250 z platformami,
zorganizował szkolenie na skuterach i łodziach typu „rib” i gości kontrolę NIK;
 WOPR Województwa Dolnośląskiego pracuje bez większych problemów i nie ma
informacji niepokojących;
 WOPR Województwa Opolskiego ma problemy z Oddziałem w Nysie.
S. Gicewicz poinformował, że:
 Zarząd WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10 maja 2009 r. podjął
uchwałę o wykluczeniu Mazurskiego WOPR z powodu niepłacenia składek i w związku
z tym trwa korespondencja z włączeniem MSWIA, dokumenty w tej sprawie stanowią
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu;
 zakupił samochód i pozyskał dotacjię w wysokości 360 tysięcy PLN;
 w WOPR Województwa Pomorskiego trwa kontrola NIK;
 WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego daje sobie radę.
J. Telak powiedział, że:
 uczestniczył w rozmowach z Prezesem WOPR Województwa Pomorskiego i prezesami
Sopockiego WOPR,
 spotkał się z wojewodą i wicemarszałkiem województwa pomorskiego, prezydentem
Sopotu, ale pomimo tego konfliktu nie udało się załagodzić;



reprezentujący w Prezydium region WOPR Pomorskiego S. Gicewicz nie powinien
ustawać w działaniach na rzecz konsolidacji i znalezienia wspólnego języka pomiędzy
zwaśnionymi;
 poprawy wymaga relacja Prezesa WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z niektórymi instruktorami;
 szkolenia z KPP są bardzo dobrze zorganizowane przez instruktora wykładowcę Ewę
Zieliński z Bydgoszczy;
 w tym roku wpłynęła wpłata w wysokości 1800,- PLN z Mazurskiego WOPR na konto
centrali WOPR.
T. Zalewski poinformował, że jest wszystko w porządku w WOPR Województwa
Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego.
H. Bigos powiedział, że w WOPR Województwa Lubuskiego realizuje akcje letnią
i szkolenia bez problemów.
J. Gołębiowski poinformował, że w WOPR Województwa:
 Mazowieckiego: WOPR w Warszawie podjął uchwałę o wstąpieniu w struktury WOPR
wojewódzkiego, trwają rozmowy i prace organizacyjne;
 Łódzkiego: bez uwag, na zalewie w Tatarze odnotowano 3 utonięcia;
 Podlaskiego: w Tamie uruchomiono sale do szkoleń reanimacji;
 Lubelskiego: bez uwag.
H. Bigos zrelacjonował przygotowania do Mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym,
w których uczestniczy 108 zawodników.
J. Telak podziękował za dobrą organizację zawodów za pracę, szczególnie prezesowi
Henrykowi Bigosowi i Zenonowi Barele.
K. Piotrowski omówił sprawy sportu.
J. Telak przedstawił projekt uchwały Zarządu Głównego WOPR w sprawie tytułu członka
Honorowego WOPR który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
S. Gicewicz zaproponował zmianę terminu czerwcowego posiedzenia prezydium ZG,
dotychczasowy koliduje z uroczystościami związanymi z Dniem Ratownika.
T. Zalewski zgłosił kolizję posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego w kwietniu 2010
z forum ratowniczym w Inowrocławiu i powiedział, że wnioski w sprawie zmian planu
pracy zgłosi w grudniu 2009 roku.
J. Telak podziękował za przybycie i aktywny udział, złożył życzenia z okazji Dnia
Ratownika, a następnie zakończył posiedzenie.

