UCHWAŁA nr 18/X/2015
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
z dnia 28 marca 2015 roku
w sprawie ewidencji i dokumentów członków WOPR
Na podstawie § 21 pkt 3 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zwanego dalej „WOPR”, postanawia się, co następuje:
§1
1. Dokumentami członków WOPR są:
1) Karta ewidencyjna członka WOPR, której wzór stanowi złącznik nr 1
2) Karta Identyfikacyjna Członka WOPR, którego wzór stanowi załącznik nr 2
3) Legitymacja WOPR, której wzór stanowi załącznik nr 3
4) Hologram na dany rok kalendarzowy naklejony na Kartę Identyfikacyjną Członka
WOPR, którego wzór stanowi załącznik nr 4
§2
1. WOPR prowadzi ewidencję członków WOPR.
2. Ewidencję członków WOPR prowadzą właściwe jednostki WOPR posiadające
osobowość prawną na kartach ewidencyjnych
3. Prezesi jednostek wojewódzkich WOPR odpowiadają za wprowadzanie i bieżące
uzupełnianie danych osobowych do ewidencji członków WOPR i mogą upoważnić inne
osoby do wykonywania tych czynności zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
4. Wprowadza się Centralną ewidencję członków WOPR i prowadzi ją biuro Zarządu
Głównego WOPR dla:
− Członków WOPR na podstawie „Kart Identyfikacyjnych Członka WOPR”
− Starszych ratowników wodnych, Instruktorów WOPR i Instruktorów Wykładowców
WOPR
§3
Dokonywania wpisów w dokumentach członków WOPR mogą:
1. W karcie ewidencyjnej członka WOPR - Prezesi jednostek WOPR i upoważnione przez
nich osoby.
2. W legitymacji członka WOPR
1) Prezesi jednostek WOPR lub upoważnione przez nich osoby w wypadku wpisów
administracyjnych lub organizacyjnych oraz w wypadku nadania stopnia WOPR
2) Instruktorzy WOPR upoważnieni na podstawie przepisów WOPR do prowadzenia
egzaminów na stopnie WOPR - na właściwej dla danego egzaminu karcie.
3) Kierownicy centralnych szkoleń specjalistycznych – potwierdzając
odbyte
szkolenie i uzyskane uprawnienie
4) organizatorzy zawodów - potwierdzając udział w zawodach
5) pracodawcy – w rejestrze pracy
§4
1. Wprowadza się karty identyfikacyjne stopni WOPR, których wzór stanowi załącznik nr
5:
1) instruktor wykładowca WOPR;
2) instruktor WOPR;
3) starszy ratownik wodny
4) ratownik wodny pływalni,
5) ratownik wodny śródlądowych,
6) ratownik wodny morski;

2.

3.
4.
5.

7) ratownik WOPR;
8) młodszych ratowników WOPR
Karty identyfikacyjne stopni WOPR są emitowane wyłącznie przez Biuro Zarządu
Głównego WOPR na wniosek członka WOPR złożony:
− we właściwej jednostce WOPR i przekazany o biura Zarządu Głównego WOPR za
pośrednictwem jednostki wojewódzkiej WOPR wraz z formularzem zbiorczym w
przypadku kart identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 -8.
− w biurze Zarządu Głównego WOPR w przypadku kart identyfikacyjnych, o których
mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3.
Wnioski o wydanie kart indentyfikacyjnych stopni WOPR, o których mowa w ust. 1
pkt. 4 – 8 są zwracane właściwej jednostce wojewódzkiej WOPR
Wnioski o wydanie kart indentyfikacyjnych stopni WOPR, o których mowa w ust. 1
pkt. 1 - 3 gromadzi biuro Zarządu Głównego WOPR
Karty identyfikacyjne stopni WOPR oznakowane są hologramem „bezterminowo” lub
zapisem o terminie ich ważności.

§5
Koszty administracyjne wydania kart identyfikacyjnych wynoszą 20 zł z czego 12 zł
wynoszą koszty administracyjne WOPR, przekazywane wraz z wnioskiem o wydanie karty
§6
Członkowie WOPR, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały nie posiadają Karty
Identyfikacyjnej Członka WOPR mają obowiązek złożenia właściwego wniosku w okresie
nie dłuższym niż 24 miesiące od wejścia w życie niniejszej uchwały. Hologram na dany
rok kalendarzowy otrzymują bezpłatnie.
§7
1. W celu otrzymania właściwej karty indentyfikacyjnej WOPR członek WOPR wypełnia
formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 6.
2. Każdy członek WOPR, w szczególności podczas wykonywania pracy zawodowej i
społecznej, udziału w oficjalnych przedsięwzięciach i wykonywaniu czynności
organizacyjnych oraz reprezentowaniu WOPR, w tym podczas zawodów sportowych,
musi posiadać przy sobie Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR.
§8
Tracą moc uchwały:
1. Nr 13/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia 26 kwietnia 2009 roku w spawie
ewidencji i kart identyfikacyjnych
2. nr 9/4/VIII/04 Zarządu Głównego WOPR z dnia 18 kwietnia 2004 r. w sprawie kart
identyfikacyjnych WOPR;
3. nr 4/5/VIII/04 Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 9/4/VIII/04 ZG WOPR.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku r.

