W dniach 8-9 grudnia 2012 roku w Skierniewicach odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego
WOPR. Statutowe kworum wykonując Uchwałę nr 8/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR
z dnia 17 kwietnia 2011 roku w sprawie planu przedsięwzięć centralnych w 2012 roku, która
wyznaczała termin i miejsce posiedzenia ZG WOPR przybyło do Skierniewic pomimo braku
zarówno pomieszczenia na obrady, braku materiałów przygotowanych przez biuro oraz braku
rezerwacji hotelowych dla większości członków Zarządu Głównego.
Prezes WOPR, podobnie jak w przypadku zwołania i nieotwarcia Nadzwyczajnego Zjazdu
Krajowego WOPR we wrześniu w Łodzi, uzurpował sobie prawo do negowania uchwał
Zarządu Głównego i zmianę decyzji jakie to grono w swoim czasie podjęło.
Nadmienić należy, że w tej i innych sprawach dotyczących zachowania Prezesa WOPR
zostały skierowane stosowne wniosku do Sądu Honorowego WOPR.
Niemniej jednak, aby wykonywać wolę Zjazdu Krajowego WOPR, który uchwalając
Regulamin Zarządu Głównego WOPR nakazał odbywać posiedzenia Zarządu raz na pół roku,
prezesi czternastu jednostek wojewódzkich WOPR oraz trzech innych członków Zarządu
zjechało do Skierniewic w dniu 8 grudnia 2012 roku.
Posiedzenie Prezydium ZG WOPR przeciągane przez Prezesa WOPR o ponad 4 godziny
i trwające do późnych godzin wieczornych skutkowało koniecznością wyjazdu kilku
członków Zarządu Głównego WOPR. W końcu udało się rozpocząć posiedzenie Zarządu
Głównego WOPR jednakże bez udziału Prezesa WOPR, który na kilkukrotne zaproszenie
Członków Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego Sądu Honorowego odmówił udziału
w obradach.
Posiedzenie rozpoczęło się wieczorem i Wiceprezes Zarządu Głównego Sławomir Gicewicz
zgodnie z wolą Zarządu przewodniczył obradom. W posiedzeniu udział wzięło dziesięciu
z szesnastu prezesów jednostek wojewódzkich, przedstawiciele Sądu Honorowego oraz
kierownictwa biur jednostek WOPR.
Niestety do obradującego Zarządu Głównego nie dołączył Prezes WOPR, pomimo
ponawiania zaproszenia i wezwania go do uczestnictwa i prowadzenia obrad. W posiedzeniu
nie uczestniczyli, także zapraszani, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR obecni
w Skierniewicach.
Po zatwierdzeniu uchwałą porządku posiedzenia Zarząd Główny wysłuchał opinii prezesów
jednostek wojewódzkich na temat wykazu składek członkowskich, przekłamań jakie w nim
się znajdują i wynikających z tego tytułu błędów w wyliczaniu ilości delegatów
przypadających na poszczególne jednostki wojewódzkie WOPR. Z uwagi na niemożliwość
uzyskania danych zarówno od Prezesa WOPR, Biura ZG WOPR oraz od Głównej Komisji
Rewizyjnej o jakie prosili Członkowie ZG WOPR dotyczących sposobu i wysokości
opłacania składek przez poszczególne jednostki Zarząd Główny WOPR jednomyślnie podjął
trzy uchwały dotyczące organizacji Zjazdu Krajowego WOPR:
Uchwałę Nr 2/10/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 grudnia 2012 roku w sprawie
zmian Uchwały Nr 7/8/IX/11 ZG WOPR z dnia 3 grudnia 2011 roku w sprawie zwołania
X Zjazdu Krajowego WOPR
Uchwałę Nr 3/10/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 grudnia 2012 roku w sprawie
ordynacji i organizacji Zjazdu Krajowego WOPR
Uchwałę Nr 4/10/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 8 grudnia 2012 roku w sprawie
jednostek wojewódzkich WOPR
Powyższe uchwały nie zmieniły terminu X Zjazdu Krajowego, a anulowały terminarz
walnych zebrań lub zjazdów jednostek wojewódzkich, który znacząco uległ zmianie
na skutek upływu czasu i sytuacji wewnętrznych w jednostkach, a przede wszystkim
ze względu na ogłoszone terminy ferii zimowych w 2013 roku, które kolidowały
niejednokrotnie z zaplanowanymi jeszcze w 2011 roku terminami walnych zebrań lub
zjazdów jednostek wojewódzkich. Prezes WOPR nie wyrażał zgody na zmiany terminów

zjazdów wojewódzkich i w związku z tym Zarząd Główny uznał, że graniczną datą
przekazania imiennych wykazów i kart delegatów na X Zjazd Krajowy WOPR jest 5 marca
2013 roku co pozwala jednostkom samodzielnie decydować o terminach zjazdów. Ponadto
Zarząd Główny zatwierdził projekt porządku obrad i regulaminu Zjazdu Krajowego oraz
ustalił że z każdej jednostki wojewódzkiej zostanie wybranych sześciu delegatów na X Zjazd
Krajowy WOPR. Dodatkowo, aby wyeliminować nieprawdziwe informacje jakich udziela
biuro Zarządu Głównego WOPR bez wiedzy i woli Zarządu, podjęta została uchwała
normująca status podmiotów jako jednostki wojewódzkie WOPR wymieniając ich nazwy
oraz numery nadane przez KRS. Zapis ten był niezbędny przy ustalaniu który podmiot ma
prawo do wyłaniania delegatów na zjazd oraz interpretacji zapisów ustawy o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych. Wszystkie uchwały zostały przyjęte
jednomyślnie.
Ponadto Zarząd Główny podjął Uchwałę Nr 5/10/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia
8 grudnia 2012 roku w sprawie uchwał i decyzji, która uchyliła Decyzję 6/12 Prezesa WOPR
z dnia 8 września 2012 roku w sprawie programu szkolenia ratowników wodnych w zakresie
ratownictwa wodnego oraz część Uchwały Nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR
z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR.
Zarząd Główny WOPR w oparciu o podjętą regulaminowo Uchwałę Nr 7/9N-K/IX/12
Zarządu Głównego WOPR z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie
wodnym uznał, że wprowadzenie przez Prezesa WOPR programów szkolenia stoi
w sprzeczności z wolą Zarządu Głównego, który wcześniej upoważnił prezesów jednostek
wojewódzkich do podejmowania działań w tym zakresie. Ponadto w opinii Zarządu
Głównego WOPR programy te stoją w sprzeczności z zapisami ustawy i rozporządzeń.
Jednocześnie Zarząd Główny uchylił zapisy przypisujące stopniom ratowniczym (młodszy
ratownik WOPR, ratownik WOPR, ratownik wodny i starszy ratownik wodny) uprawnienia.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe może prowadzić kursy na stopnie WOPR
i nadawać stopnie WOPR, jako szkolenia wewnętrzne/organizacyjne, jednakże otrzymanie
takich stopni nie wiąże się z nadaniem żądnych uprawnień w rozumieniu zapisów prawa.
Kursy na stopnie WOPR, mogą być jedynie dodatkową, nieobowiązkową, drogą
przygotowującą do szkolenia ratowników wodnych i uzyskania zaświadczenia o którym
mówi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych.
W drugim dniu posiedzenia na wniosek Prezesa WOPR w Województwie Lubuskim
członkowie Zarządu Głównego WOPR złożyli na ręce Sekretarza Sądu Honorowego WOPR
wniosek o rozpatrzenie działań Prezesa WOPR związanych bezpośrednio z bieżącym
posiedzeniem Zarządu Głównego WOPR. Na zakończenie posiedzenia, wraz z księdzem
Alojzym Kąkolewskim - kapelanem WOPR Kujawsko Pomorskiego - Zarząd Główny
odśpiewał Kolędę i połamał się opłatkiem.

