Sprawozdanie
z działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w VIII kadencji
od 12 kwietnia 2003 r. do 12 kwietnia 2008 r.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem osób oddanych
sprawie ratownictwa wodnego, które dokonało w ostatnich latach wielu przeobrażeń
strukturalnych i organizacyjnych. WOPR jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr. 0000050111 i działa zgodnie z prawem jako specjalistyczne
stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym m.in. na podstawie ustawy o kulturze fizycznej
oraz Statutu WOPR.
W VIII kadencji kontynuowano zmiany strukturalne, organizacyjno-prawne,
kadrowe, finansowe, szkoleniowe – wszystkie w celu dostosowania WOPR-u do przemian
społecznych, gospodarczych i administracyjnych kraju. Nie uległy zmianie: misja WOPR-u
i cel statutowy – organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi
lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.
Wszystkie pozostałe sfery podlegały zmianom w układzie przyczynowo-skutkowym.
W sprawozdaniu znajduje się podsumowanie 5-letniej działalności WOPR na
płaszczyznach: organizacyjno-prawnej, szkoleniowej, bazy materiałowo-sprzetowej,
współpracy z innymi podmiotami, finansowej.
ZG WOPR konsekwentnie realizował uchwały zjazdowe, w tym zmiany w Statucie,
wprowadzone na Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym WOPR w grudniu 2003 r.
Rozwiązania statutowe nawiązują do pierwotnego ustroju WOPR i pozwalają dostosować
się do rozwiązań organizacyjnych innych podmiotów, działających na rzecz
bezpieczeństwa powszechnego.
Zmiany strukturalne nie odebrały osobowości prawnej żadnej jednostce WOPR,
a idąca za tym autonomia wiąże się nie tylko z uprawnieniami, lecz przede wszystkim
z odpowiedzialnością. Jednostkom terenowym WOPR pozostawiona została swoboda
działania i od ich zarządów w dużej mierze zależy kondycja WOPR, to jak będą
wyposażeni ratownicy oraz w jaki sposób będą działały drużyny oraz grupy operacyjne
i interwencyjne WOPR.
Dokonano zmian w programach kursów na stopnie WOPR, wprowadzono nowe
szkolenia specjalistyczne i dokształcania, przyjęto uchwały o unifikacji instruktorów
WOPR i weryfikacji ratowników WOPR. Przeprowadzono archiwizację dokumentacji.
Porządkowano sprawy finansowe i sprzętowe. Wprowadzono nowy tekst ślubowania
i karty ewidencyjnej członka WOPR. W VIII kadencji wprowadzono nowe medale
i odznaczenia, które stanowią wyraz uznania dla ratowników za ich zaangażowanie
w pracy na rzecz ratowania życia ludzkiego.
W 2004 r. przeniesiono biuro Zarządu Głównego WOPR do nowej siedziby
i wyposażono je w profesjonalny sprzęt komputerowy. Inwestycja ta prowadziła
do utworzenia nowoczesnej centrali WOPR.
Dokonywane zmiany organizacyjne wymagały zdecydowanych działań Zarządu
Głównego WOPR i jego Prezydium, a jednocześnie określenia głównych kierunków
działania WOPR. Najtrudniejszym zadaniem jest zmiana świadomości członków WOPR
i wyjaśnienie im konieczności zmian, gdy chce się przekształcać WOPR w specjalistyczne
stowarzyszenie ratowników wodnych na miarę XXI wieku.
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Od 1970 r. WOPR jest członkiem europejskiej, a od 1994 r. światowej organizacji
ratowników wodnych - International Life Saving Federation of Europe (ILSE). W sierpniu
2004 r. w Gdyni i Sopocie odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w Ratownictwie
Wodnym. Z okazji jubileuszu 400-lecia pierwszej udokumentowanej inicjatywy z zakresu
ratownictwa wodnego w Sandomierzu w październiku 2004 r. odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa WOPR w jednoczącej się Europie, z udziałem dwóch
wiceprezydentów i Sekretarza Generalnego ILS oraz wiceprezydenta ILSE.
W minionej kadencji uroczyście obchodzono 45-lecie powołania WOPR-u.
W centralnych uroczystościach, które odbyły się w Warszawie w kwietniu 2007 r.,
uczestniczyli m.in. przedstawiciele rządu z Wiceministrem Jarosławem Pinkasem na czele,
ILSE Petr Neliezin, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, partnerów WOPR.
Istotnym wydarzeniem w minionej kadencji było przeniesienie WOPR w kwietniu
2002 r. pod nadzór Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fakt ten postawił przed
WOPR nowe wyzwania, w tym zadanie zintensyfikowania działalności organizacyjnej
i szkoleniowej. Środki na zadania zlecone i inwestycyjne z budżetu państwa płyną teraz
poprzez MSWiA. WOPR skierował do MSWiA kilka projektów zmian do rozporządzeń
w sprawach ratownictwa wodnego.
Niezależnie od środków budżetowych przyznanych z MSWiA, WOPR pozyskał
w VIII kadencji dodatkowe środki od partnerów, m.in. NIVEA Polska, FINLIFE S.A.,
POLKOMTEL S.A., PZU Życie. Oprócz środków na działalność promocyjną i sportową część
z nich przeznaczona była na zakup sprzętu.
Podpisane na szczeblu centralnym porozumienia, m.in. z Policją, Polskim Związkiem
Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Biurem
Ochrony Rządu, Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Strażą Pożarną, Polskim
Związkiem Wędkarskim, pozwoliły jednostkom terenowym WOPR zacieśnić współpracę
z podmiotami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na wodach, ochrony
środowiska naturalnego, prowadzenia działalności edukacyjnej, a przede wszystkim
prowadzenia wspólnych akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof
naturalnych i awarii technicznych.
Zadaniem członków Zarządu Głównego WOPR było pozyskiwanie partnerów
i podtrzymywanie współpracy z dotychczasowymi. Współdziałanie z NIVEA Polska S.A.
zaowocowało cyklem zawodów „Mistrzostwa NIVEA ratowników WOPR”, współpraca
z Polkomtelem S.A. skutkuje budową systemu łączności ratowniczej w oparciu
o technologię telefonii komórkowej. Od wielu lat WOPR bierze udział w Targach Sportów
Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”, największych i najstarszych targach sportów
wodnych w Polsce, a także w różnych terenowych wystawach i cieszących się dużym
zainteresowaniem pokazach ratowników.
Lata 2003-2007 charakteryzowały się wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych,
podnoszących bezpieczeństwo i efektywność działań ratowniczych. Dotyczy to nie tylko
jednostek pływających z napędem silnikowym, ale też nowoczesnej, niezawodnej
łączności, systemów określania pozycji wybranych obiektów i ludzi, sprzętu medycznego
czy też systemów poszukiwań podwodnych. Przyjęto też standardy techniczne sprzętu
w ratownictwie na wodach morskich i śródlądowych.
Największym sprzymierzeńcem WOPR w działalności edukacyjnej były media.
Telewizja ogólnopolska i stacje regionalne emitowały programy poświęcone tematyce
ratownictwa wodnego, popularyzowały zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
współuczestniczyły w akcjach letnich organizowanych przez WOPR.
Wspólnym celem władz krajowych i terenowych było kreowanie pozytywnego
wizerunku WOPR, pozyskiwanie nowych członków, partnerów i sympatyków. Po raz
pierwszy w Polsce w statystykach 2007 r. odnotowano liczbę ofiar wypadków utonięcia
poniżej 500 osób w skali roku. Ta statystyka wskazuje, że WOPR jest bardzo dobrze
przygotowany do realizacji celu statutowego i misji – działania na rzecz zmniejszania
liczby osób tonących w polskich wodach.
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Władze WOPR w VIII kadencji
Prezes WOPR - Jerzy Telak
Wiceprezesi Zarządu Głównego WOPR:
- Bogdan Głowacki
- Wiktor Zajączkowski
Członkowie Zarządu Głównego WOPR:
- Lucyna Błoniarz – od 2006 r. Waldemar Krawacki
- Robert Dworak
- Stefan Erd – od 2005 r. Jacek Szyłejko
- Sławomir Gicewicz
- Czesław Gnitecki
- Jerzy Gołębiowski
- Andrzej Jankowski
- Bogdan Kozłowski
- Aleksander Maćkowski
- Wacław Mozer
- Andrzej Reucki
- Dariusz Skalski – od 2007 r. Marek Koperski
- Krzysztof Skrzyniarz
- Marcin Stryczyński
- Witold Szadokierski
- Zbigniew Szorc
- Anna Wysocka - do dnia 13 stycznia 2008 r.
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA WOPR
- Zbigniew Grabda – przewodniczący
- Teresa Dobrzyńska
- Franciszek Klim
- Jerzy Lewandowski
- Stanisław Wolkiewicz
- Krzysztof Zbrojkiewicz
SĄD HONOROWY WOPR
- Franciszek Majewski – przewodniczący
- Jan Gorzkowski
- Stanisław Kosmalski
- Tadeusz Olszański
- Wiesław Pasek
- Henryk Struszewski
- Andrzej Włodarczyk
- Jerzy Żychliński
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A. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ KRAJOWYCH WOPR
Zjazd Krajowy WOPR w 2003 r. w obradował dwukrotnie:
1. W dniu 12 kwietnia VIII Zjazd Krajowy WOPR, z udziałem Ministra MSWiA K. Janika i
przedstawiciela Prezydenta RP gen. T. Bałachowicza, którzy wręczyli działaczom
WOPR odznaczenia.
Na Zjeździe delegaci podjęli uchwały:
1) nr 1/03 w sprawie regulaminu VIII Zjazdu Krajowego WOPR,
2) nr 2/03 w sprawie wyboru komisji VIII Zjazdu Krajowego WOPR,
3) nr 3/03 w sprawie nadania godności Członka Honorowego WOPR,
4) nr 4/03 w sprawie wyboru Prezesa WOPR,
5) nr 5/03 w sprawie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR,
6) nr 6/03 w sprawie wyboru Zarządu Głównego WOPR,
7) nr 7/03 w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR,
8) nr 8/03 w sprawie zmian w Statucie WOPR,
9) nr 9/03 w sprawie wniosków do VIII Zjazdu Krajowego WOPR.
2. W dniu 6 grudnia 2003 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR, który podjął
następujące uchwały:
1)
nr 1/N/03 w sprawie zmian Statutu WOPR,
2)
nr 2/N/03 w sprawie nadania godności Członka Honorowego WOPR.

I. Posiedzenia Zarządu Głównego WOPR
Zarząd Główny WOPR w 2003 r. odbył trzy posiedzenia:
1. W dniach 11-13 kwietnia w Rynii, w trakcie którego podjęto uchwały:
1) nr 1/1/VIII w sprawie wyboru Prezydium Zarządu Głównego WOPR,
2) nr 1/2/VIII w sprawie odznaczeń i medali WOPR;
2. W dniu 6 września w Tamie, podjęto uchwałę nr 1/2/VIII w sprawie zwołania
Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR.
3. W dniach 6-7 grudnia w Bełchatowie, gdzie podjęto uchwały:
1) nr 1/3/VIII w sprawie regulaminu Prezydium Zarządu Głównego WOPR,
2) nr 2/3/VIII w sprawie powołania zespołu opiniodawczego – Rady Naukowej WOPR,
3) nr 3/3/VIII w sprawie zmiany uchwały Prezydium ZG WOPR w sprawie kart
identyfikacyjnych WOPR,
4) nr 4/3/VIII w sprawie planu pracy WOPR na 2004 r.,
5) nr 5/3/VIII w sprawie planu finansowego WOPR na 2004 r.,
6) nr 6/3/VIII w sprawie przyjęcia nadwyżki przychodów nad kosztami WOPR,
7) nr 7/3/VIII w sprawie dokooptowania członka Zarządu Głównego WOPR.
Zarządu Główny WOPR w 2004 r. odbył dwa posiedzenia:
1. W dniach 17-18 kwietnia w Legionowie, w trakcie którego podjęto uchwały:
1) nr 1/4/VIII/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
WOPR za 2003 r.,
2) nr 2/4/VIII/04 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów WOPR,
3) nr 3/4/VIII/04 w sprawie Zespołu Doradców Prezesa WOPR,
4) nr 4/4/VIII/04 w sprawie Kapituły Odznaczeń WOPR,
5) nr 5/4/VIII/04 w sprawie powołania członków Kapituły Odznaczeń WOPR,
6) nr 6/4/VIII/04 w sprawie ustanowienia wykazu czynności zabronionych wobec
majątku WOPR,
7) nr 7/4/VIII/04 w sprawie sprawozdawczości WOPR,
8) nr 8/4/VIII/04 w sprawie dokonywania korekt tekstów uchwał ZG WOPR,
9) nr 9/4/VIII/04 w sprawie kart identyfikacyjnych WOPR,
10) nr 10/4/VIII/04 w sprawie prowadzenia dokumentacji, korespondencji i ewidencji
WOPR.
2. W dniach 4-5 grudnia w Legionowie, gdzie podjęto uchwały:
1) nr 1/5/VIII/04 w sprawie jednostek wojewódzkich WOPR,
2) nr 2/5/VIII/04 w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR w 2005 r.,
3) nr 3/5/VIII/04 w sprawie planu finansowego WOPR na 2005 r.,
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4) nr 4/5/VIII/04 w sprawie kart identyfikacyjnych WOPR,
a także przyjęto sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie
19.04-3.12.2004 r., akceptując jego działania wraz z podjętymi uchwałami, w tym
dokooptowanie członka Prezydium ZG WOPR Jerzego Gołębiowskiego.
Zarząd Główny WOPR w 2005 r. odbył dwa posiedzenia:
1. W dniach 16–17 kwietnia w Legionowie, w trakcie którego podjęto uchwały:
1) nr 1/6/VIII/05 w sprawie dokooptowania członka ZG WOPR – nowym członkiem ZG
WOPR po rezygnacji Stefana Erda został Prezes Lubelskiego WOPR J. Szyłejko;
2) nr 2/6/VIII/2005 w sprawie zmian w uchwałach Zarządu Głównego WOPR;
3) nr 3/6/VIII/05 w sprawie zasad i trybu powstawania, działania oraz likwidowania
jednostek WOPR;
4) nr 4/6VIII/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WOPR;
5) nr 5/6VIII/05 w sprawie korekty planu pracy WOPR;
a także przyjęto sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie
6.12.2004 r. – 17.04.2005 r., omówiono wnioski skierowane przez VIII Zjazd Krajowy
WOPR oraz powołano Komisję Sportu WOPR;
2. W dniach 4–5 grudnia 2005 r. w Poznaniu, gdzie podjęto uchwały:
1)
nr 1/7/VIII w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR na 2006 r.;
2)
nr 2/7/VIII w sprawie planu finansowego WOPR na 2006 r.;
3)
nr 3/7/VIII w sprawie korekty planu finansowego WOPR na 2005 r.;
4)
nr 4/7/VIII w sprawie prowadzenia dokumentacji, korespondencji i ewidencji
WOPR;
5)
nr 5/7/VIII w sprawie ślubowania ratownika WOPR;
a także przyjęto sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie 18.04 –
3.12.2005 r., omówiono korespondencję z organem nadzorczym oraz podsumowano
działalność Grup Operacyjnych WOPR w 2005 r.
Zarząd Główny WOPR w 2006 r. odbył trzy posiedzenia:
1. W dniach 22-23 kwietnia w Legionowie, w trakcie którego podjęto 8 uchwał:
1) nr 1/8/VIII w sprawie rezygnacji z funkcji członka ZG WOPR Dariusza Skalskiego;
2) nr 2/8/VIII w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WOPR;
3) nr 3/8/VIII w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów;
4) nr 4/8/VIII w sprawie zasad i trybu powstawania, działania oraz likwidowania
jednostek WOPR;
5)
nr 5/8/VIII w sprawie ewidencji i kart identyfikacyjnych WOPR;
6)
nr 6/8/VIII w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR w 2006 r.;
7)
nr 7/8/VIII w sprawie planu finansowego WOPR,
8)
nr 8/8/VIII w prawie zatrudnienia Prezesa WOPR.
Zarząd Główny WOPR przyjął sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR
w okresie 4.12.2005-21.04.2006 r. W trakcie spotkania w Legionowie odbyła się
prezentacja Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy.
2. W dniu 29 czerwca 2006 r. w Tamie, w związku z otwarciem odbudowanego Ośrodka
Szkolenia WOPR.
3. W dniach 2-3 grudnia 2006 r. w Poraju, gdzie podjęto 12 uchwał:
1) nr 1/10/VIII w sprawie dokooptowania składu ZG WOPR o Prezesa WOPR
Województwa Małopolskiego Waldemara Krawackiego;
2) nr 2/10/VIII w sprawie kapelanów w WOPR;
3) nr 3/10/VIII w sprawie odznaczeń i medali;
4) nr 4/10/VIII w sprawie unifikacji instruktorów wykładowców WOPR i instruktorów
WOPR;
5) nr 5/10/VIII w sprawie weryfikacji starszych ratowników i ratowników WOPR;
6) nr 6/10/VIII w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR na 2006 r.;
7) nr 7/10/VIII w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR na 2007 r.;
8) nr 8/10/VIII w sprawie korekty planu finansowego WOPR na 2006 r.;
9) nr 9/10/VIII w sprawie planu finansowego WOPR na 2007 r.;
10)nr 10/10/VIII w sprawie zasad i trybu powstawania, działania oraz likwidowania
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jednostek WOPR;
11)nr 11/10/VIII w sprawie centralnego ubezpieczenia WOPR;
12)nr 12/10/VIII w sprawie opłat za stopnie i uprawnienia ratowników WOPR.
Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie
24.04.2006–3.12.2006 r.
Zarząd Główny WOPR w 2007 r. odbył trzy posiedzenia:
1. W dniach 14–15 kwietnia 2007 r. w Warszawie i Legionowie, na którym podjęto
uchwały:
1)
nr 1/11/VIII/07 w sprawie dokooptowania członka ZG WOPR;
2)
nr 2/11/VIII/07 w sprawie nadania imienia Ośrodkowi Szkolenia WOPR;
3)
nr 3/11/VIII/07 w sprawie przedsięwzięć centralnych WOPR na 2007 r.;
4)
nr 4/11/VIII/07 w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR na 2008
r.;
5)
5/11/VIII/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
WOPR;
6)
6/11/VIII/07 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów;
7)
7/11/VIII/07 w sprawie zwołania i organizacji Zjazdu Krajowego WOPR,
W posiedzeniu w Warszawie, zorganizowanym z okazji 45-lecia WOPR, uczestniczyli
zaproszeniu goście: Prezydent VOSVOD, członek Dyrektoriatu ILSE P. Nelezin,
Zastępca Komendanta Rektora SGSP st. bryg. dr inż. B. Kosowski, ks. A. Kąkolewski.
Członkowie ZG WOPR złożyli sprawozdania z działalności WOPR w 2006 r. i przedstawili
informacje o przygotowaniach do sezonu letniego 2007 r.
2. W dniu 20 lipca 2007 r. w Rajgrodzie, po uroczystości nadania Ośrodkowi Szkolenia
WOPR Tama imienia prof. Mieczysława Witkowskiego. ZG WOPR podjął uchwały:
1)
nr 1 i 2/12/VIII/07 w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR na
2007
i 2008 r.;
2)
nr 3/12/VIII/07 w sprawie unifikacji instruktorów wykładowców i
instruktorów WOPR, oraz przyjął sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR
w okresie 15.04–20.07.2007 r.
3. W dniu 9 grudnia 2007 r. w Mysłowicach, na którym członkowie ZG WOPR podjęli
uchwały:
1) nr 1/13/VIII/07 w sprawie odznaczeń i medali WOPR,
2) nr 2/13/VIII/07 w sprawie planu przedsięwzięć centralnych WOPR na 2008 r.,
3) nr 3/13/VIII/07 w sprawie planu finansowego WOPR na 2008 r.,
oraz zatwierdzili sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie
21.07-9.12.2007 r. i przyjęli terminy zjazdów jednostek wojewódzkich WOPR.
Ostatnie w VIII kadencji posiedzenie Zarządu Głównego WOPR odbyło się 12 kwietnia
2008 r. w Popowie, na którym podjęto uchwały:
1) nr 1/14/VIII/08 w sprawie korekty planu finansowego WOPR na 2007 r.,
2) nr 2/14/VIII/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WOPR
za 2007 r.,
3) nr 3/14/VIII/08 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów,
oraz przyjęto sprawozdanie z działalności Prezydium ZG WOPR w okresie
10.12.2007-11.12.2008 r.

II. Posiedzenia Prezydium WOPR
Prezydium ZG WOPR w 2003 r. obradowało ośmiokrotnie:
1. W dniu 15 lutego w Warszawie, gdzie podjęto uchwały:
1) nr 1/34/03 w sprawie przyjęcia pakietu uchwał Prezydium ZG WOPR do uchylenia,
2) nr 2/34/03 w sprawie przyjęcia WOPR Wojewódzkich w poczet członków
rzeczywistych;
2. W dniu 11 kwietnia w Rynii, gdzie omówiono sprawy związane z organizacją VIII
Zjazdu Krajowego WOPR;
3. W dniu 13 kwietnia w Rynii, podjęto uchwały:
1)
nr 1/1/03 w sprawie znaku wodnego WOPR,
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2)

4.
5.
6.
7.

8.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

nr 2/1/03 w sprawie upoważnienia do używania słownego i graficznego znaku
WOPR,
3)
nr 3/1/03 w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich – tekst
jednolity,
4)
nr 4/1/03 w sprawie liczby uczestników zajęć praktycznych kursów i szkoleń
WOPR,
5)
nr 5/1/03 w sprawie nauczania pływania początkowego,
6)
nr 6/1/03 w sprawie norm wyposażenia w odzież ratowników WOPR;
W dniu 17 maja we Wrocławiu, w trakcie którego podjęto uchwałę nr 1/4/03
w sprawie podpisywania dokumentów i umów finansowych WOPR.
W dniu 28 czerwca w Radomiu; omawiano sprawy bieżące związane z sezonem letnim
w WOPR, wyniki przetargu na sprzęt ratowniczy i podział sprzętu na jednostki
wojewódzkie;
W dniach 6-7 września w Tamie, gdzie podsumowano sezon letni i omawiano sprawy
bieżące.
W dniu 4 października w Warszawie, podjęto uchwały:
1) nr 1/5/03 w sprawie miejsca szkolenia starszych ratowników i instruktorów
WOPR;
2) nr 2/5/03 w sprawie ubezpieczeń ratowników WOPR.
W dniach 6-7 grudnia w Bełchatowie, gdzie podjęto uchwały:
1) nr 1/6/03 w sprawie zmiany cen kart pływackich,
2) nr 2/6/03 w sprawie krajowego koordynatora i kierowników grup
operacyjnych.
Prezydium Zarządu Głównego WOPR w 2004 r. obradowało sześciokrotnie:
W dniu 28 lutego w Warszawie, gdzie podjęto uchwały:
1)
1/7/04 w sprawie upoważnienia do składania podpisów w WOPR,
2)
2/7/04 w sprawie ewidencji i kart identyfikacyjnych WOPR,
3)
3/7/04 w sprawie upoważnienia do dokonywania korekt tekstów uchwał
Prezydium ZG WOPR.
Prezydium gościło Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA
Piotra Kwiatkowskiego i Szefa Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem MON
ppłk. Jarosława Dębskiego;
W dniach 17-18 kwietnia w Legionowie, podjęto uchwałę nr 1/8/04 w sprawie
uchylenia regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia pracowników WOPR,
W dniu 19 czerwca w Sandomierzu, określono plan zakupów centralnych WOPR,
W dniu 5 sierpnia w Gdyni, gdzie podjęto m.in. uchwałę nr 1/10/04 w sprawie
zmiany planu finansowego WOPR,
W dniu 17 października w Sandomierzu, dokonano podziału sprzętu zakupionego
ze środków centralnych;
W dniu 4 grudnia w Legionowie podjęto uchwałę nr 1/12/04 w sprawie
uzupełnienia składu Prezydium WOPR oraz przyjęto sprawozdanie z działalności w
okresie 18.10-3.12.2004 r.

Prezydium ZG WOPR w 2005 r. obyło siedem posiedzeń:
1. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16 stycznia w Warszawie, w trakcie którego
omówiono uwagi organu nadzorczego – Prezydenta m. st. Warszawy do zmian
w Statucie WOPR z dnia 6 grudnia 2003 r. i przyjęto wskazane korekty na zasadzie
zmian z urzędu.
2. W dniu 19 lutego w Warszawie, w trakcie którego: omówiono statystykę
za 2004 r., poinformowano o powołaniu w skład Rady Naukowej WOPR nadbryg.
Ryszarda Grosseta, przyjęto skład komisji przetargowej WOPR,
ustalono skład
Komisji Sportu WOPR oraz zatwierdzono plan zakupów centralnych.
3. W dniu 16 kwietnia w Legionowie, w trakcie którego podjęto uchwały:
1) nr 1/15/05 w sprawie zmian uchwał Prezydium ZG WOPR (uaktualniono
nomenklaturę wykreślając wyrażenie „członek rzeczywisty WOPR”);
2) nr 2/15/05 w sprawie uchylenia uchwały nr 1/05/03 Prezydium ZG WOPR
w sprawie miejsca szkolenia starszych ratowników i instruktorów WOPR,
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4.

5.

6.

7.

a ponadto: upoważniono do podpisania umowy między WOPR a Polkomtel
S. A. na sezon 2005/2006 obok Prezesa WOPR J. Telaka, Prezesów jednostek
wojewódzkich WOPR: Dariusza Skalskiego, Krzysztofa Skrzyniarza i Sławomira
Gicewicza, a w jego imieniu Prezesa jednostki terenowej WOPR z siedzibą w Giżycku
Zbigniewa Kurowickiego, w zakresie praw i obowiązków odpowiednio każdej z tych
jednostek wojewódzkich WOPR; zaakceptowano termin, skład kadry i cenę kursu
centralnego na stopień instruktora motorowodnego; pozytywnie zaopiniowano projekt
programu szkolenia na stopień starszego ratownika WOPR.
W dniu 25 czerwca w Warszawie, w trakcie którego: dodatkowo upoważniono
do podpisania umowy między WOPR a Polkomtel S.A. Prezesa Zachodniopomorskiego
WOPR, członka ZG WOPR Witolda Szadokierskiego w zakresie praw i obowiązków
Zachodniopomorskiego WOPR, zatwierdzono skład kadry instruktorskiej na kursy
centralne, pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie Tomaszowi Zalewskiemu
stopnia instruktora wykładowcy WOPR pod warunkiem uzupełnienia pracy do
31 grudnia 2005 r., postanowiono podjąć współpracę z firmą Go3.pl w celu
opracowania systemu centralnej ewidencji WOPR.
W dniu 30 lipca w Łebie, w trakcie którego zatwierdzono rozdział sprzętu
ratowniczego zakupionego w 2005 r. ze środków centralnych, dokooptowano członka
Komisji
Sportu
WOPR
Krzysztofa
Piotrowskiego,
przedstawiono
wnioski
Przewodniczącego Komisji Sportu International Life Saving Federation dotyczące
WOPR.
W dniu 8 października w Gołuniu, w trakcie którego podjęto uchwały:
1) nr 1/18/05 w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich;
2) nr 2/18/05 w sprawie upoważnienia do składania podpisów w WOPR upoważniono
dodatkowo członka ZG WOPR D. Skalskiego;
3) nr 3/18/05 w sprawie uczestnictwa WOPR w programie Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Finansowego,
a ponadto wyrażono zgodę na zakup 5 samochodów i zatwierdzono ich przydział,
powołano Przewodniczącego Komisji Rozwoju WOPR (Tomasz Zalewski) oraz jej skład
(Zbigniew Zubel, Robert Degler, Albert Frączyk, Marcin Trudnowski, Adam Warchał,
Milan Wilhelmi i Andrzej Zarzecki), a także omówiono przygotowania do uroczystego
posiedzenia ZG WOPR w Poznaniu i zatwierdzono preliminarz imprezy;
W dniu 3 grudnia w Poznaniu, gdzie pozytywnie zaopiniowano programy szkoleń
na stopnie: młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR.

Prezydium ZG WOPR w 2006 r. obradowało sześciokrotnie:
1. W dniu 25 lutego w Gliwicach, gdzie podjęto uchwałę nr 1/20/06 w sprawie
nadawania stopnia instruktora wykładowcy WOPR, a także określono zakres
przygotowań do obchodów 45-lecia WOPR;
2. W dniu 22 kwietnia w Legionowie; omówiono m.in. stan przygotowań do sezonu
letniego w poszczególnych regionach;
3. W dniu 24 czerwca w Łodzi, przy okazji XL Mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym.
Podjęto uchwały:
1)
nr 1/22/06 w sprawie nadawania stopnia instruktora
wykładowcy WOPR,
2)
nr 2/22/06 w sprawie umowy z Nivea Polska S.A.,
a także omówiono sprawy bieżące związane z realizacją zadań statutowych WOPR
oraz zakupem sprzętu pływającego ze środków MSWiA;
4. W dniu 9 września w Szczecinie, w trakcie którego przyjęto sprawozdania
z przebiegu sezonu w poszczególnych regionach, sprawozdanie finansowe WOPR za
pierwsze półrocze 2006 r., wyniki przetargów na sprzęt ratowniczy: samochody,
łodzie i silniki. Podsumowano szkolenia centralne WOPR w 2006 r. na stopnie
starszego ratownika WOPR i instruktora WOPR;
5. W dniu 14 października w Tamie podjęto uchwały:
1) nr 1/25/06 w sprawie poszerzenia składu Prezydium ZG WOPR o S. Gicewicza,
2) nr 2/25/06 w sprawie sprzętu WOPR;
6. W dniu 2 grudnia w Poraju podjęto uchwały:
1)
nr 1/26/06 w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich,
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2) nr 2/26/06 w sprawie zatrudnienia koordynatora krajowego i kierowników grup
operacyjnych WOPR.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Prezydium ZG WOPR obradowało w 2007 r. sześciokrotnie:
W dniu 24 lutego w Gliwicach, gdzie podjęto uchwałę nr 1/27/07 w sprawie
ubezpieczenia ratowników i instruktorów WOPR;
W dniu 14 kwietnia 2007 r. w Warszawie w posiedzeniu Prezydium ZG WOPR brali
udział Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych MSWiA Edytą Muszyńską, Kapelanem WOPR ks. Zdzisławem Konkolem.
Członkowie Prezydium przedstawili sprawozdania z działalności i stan przygotowań
do sezonu letniego w poszczególnych regionach oraz przedyskutowali sprawy
związane z przedsięwzięciami centralnymi na 2007 r.
W dniu 23 czerwca 2007 r. w Poznaniu, na którym przedstawiono sprawozdania
z działalności i stan przygotowań do sezonu letniego w poszczególnych regionach oraz
przyjęto wnioski w sprawach: powierzenia funkcji przewodniczącego Komisji Sportu
WOPR Krzysztofowi Piotrowskiemu i powierzenia funkcji trenera kadry narodowej
WOPR Krzysztofowi Wabiczowi.
W dniu 8 września 2007 r. w Kołobrzegu, w trakcie którego m.in. Prezes WOPR
J. Telak złożył sprawozdanie z realizowanych przedsięwzięć centralnych i omówił stan
przygotowań do IX Zjazdu Krajowego WOPR; Wiceprezes ZG WOPR B. Głowacki
przedstawił sprawy finansowe i sprzętowe; Prezes Sł. Gicewicz sprawozdanie WOPR
Woj. Warmińsko-Mazurskiego, w tym relację z wydarzeń, które miały miejsce
21.08.2007 r. na Wielkich Jeziorach Mazurskich; Prezes W. Szadokierski
ustosunkował się krytycznie do przypadków zawłaszczania majątku WOPR
i kierowania się niektórych jednostek WOPR na działalność komercyjną; członkowie
Prezydium ZG WOPR omówili istotne sprawy i złożyli sprawozdania poszczególnych
regionów WOPR z działalności w sezonie letnim.
W dniu 20 października 2007 r. w Warszawie, podczas którego podjęto uchwałę
nr 1/28/07 w sprawie upoważnienia do składania podpisów w WOPR oraz omówili
sprawy bieżące stowarzyszenia.
W dniu 7 grudnia 2007 r. w Mysłowicach, na którym omówiono projekt planu
przedsięwzięć centralnych na 2008 r., poświęcając dużo uwagi sprawom sportu.

III. Główna Komisja Rewizyjna WOPR
GKR WOPR w 2003 r.
GKR WOPR dokonała kontroli wykorzystania środków przekazanych w ramach zadań
zleconych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizacji zakupu sprzętu
ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń centralnych oraz przeanalizowała i pozytywnie
oceniła bilans WOPR za 2002 r.
Główna Komisja Rewizyjna WOPR w 2004 r.
GKR WOPR dokonała kontroli wykorzystania środków przekazanych w ramach zadań
zleconych
przez
Ministra
MSWiA,
realizacji
zakupu
sprzętu
ratowniczego,
przeprowadzanych szkoleń centralnych oraz przeanalizowała i pozytywnie oceniła bilans
WOPR za 2004 r.
Główna Komisja Rewizyjna WOPR w 2005 r.
1. W dniu 19 lutego w Warszawie, w trakcie którego dokonano kontroli wykorzystania
środków przekazanych w ramach zadań zleconych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji,
realizacji
zakupu
sprzętu
ratowniczego
i przeprowadzonych szkoleń centralnych oraz przeanalizowano i pozytywnie oceniono
bilans WOPR za 2004 r.;
2. W dniu 4 grudnia w Poznaniu, gdzie oceniono bilans częściowy, za okres
1 stycznia – 31 października, zaakceptowano decyzję ZG WOPR w sprawie umorzenia
nieściągalnych zadłużeń na łączną kwotę 60.715,96 PLN.
Główna Komisja Rewizyjna WOPR w 2006 r.
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GKR WOPR obradowała w dniu 14 lutego 2006 r.; dokonała kontroli wykorzystania
środków przekazanych w ramach zadań zleconych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, realizacji zakupu sprzętu ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń
centralnych oraz przeanalizowano i pozytywnie oceniono bilans WOPR za 2005 r.
Główna Komisja Rewizyjna WOPR w 2007 r.
GKR WOPR obradowała 9 lutego; członkowie GKR dokonali kontroli wykorzystania
środków przekazanych w ramach zadań zleconych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, realizacji umów wydatkowania środków pozyskanych od partnerów
WOPR, realizacji zakupu sprzętu ratowniczego i przeprowadzonych szkoleń centralnych,
prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. Członkowie Komisji przeanalizowali
i pozytywnie ocenili bilans WOPR za 2006 r.

IV. Sąd Honorowy WOPR w VIII kadencji

W 2003 r. Sąd Honorowy WOPR obradował na sesjach wyjazdowych, rozpatrując
odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich skierowane przez członków WOPR i jednostki
terenowe WOPR.
W 2004 r. uporządkowano sprawy związane z zakresem działania Sądu Honorowego
WOPR. Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR określił rodzaj dokumentów i sposób
prowadzenia ewidencji spraw wpływających do Sadu Honorowego.
Sąd Honorowy WOPR w 2005 r. obradował 3 razy w Warszawie, a ponadto
na sesjach wyjazdowych, rozpatrując odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich
skierowane przez członków WOPR i jednostki terenowe WOPR
Członkowie Sądu Honorowego WOPR w 2006 r. obradowali w dniach 15 lutego
i 12 września oraz na sesjach wyjazdowych. Rozpatrywali odwołania od orzeczeń sądów
koleżeńskich skierowane przez członków WOPR i jednostki terenowe WOPR.
Członkowie Sądu Honorowego WOPR obradowali w 2007 r. trzykrotnie: w dniach
14 marca, 6 czerwca i 17 października, a także na sesjach wyjazdowych ZG. Zajmowali
się odwołaniami od orzeczeń sądów koleżeńskich, skierowanymi przez członków WOPR
i jednostki terenowe WOPR.

B. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA WOPR NA SZCZEBLU CENTRALNYM
I. Kursy i szkolenia centralne WOPR
Kursy i szkolenia centralne WOPR w 2003 r.
1. Kursy na stopnie.
1) W Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Tamie k. Rajgrodu przeprowadzono trzy kursy
na stopień starszego ratownika WOPR:
a)
pierwszy kurs na stopień starszego ratownika WOPR odbył się w dniach
22.06–1.07 z udziałem 30 osób. Wszyscy uczestnicy, po zdaniu egzaminu,
uzyskali stopień starszego ratownika WOPR. Kierownikiem kursu był Andrzej
Reucki, instruktorami – Aniela Wierzbicka i Jacek Krawczyk;
b)
podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 2.07–11.07,
uprawnienia starszego ratownika uzyskało 26 osób (na 29 kandydatów).
Kierownikiem kursu był Andrzej Reucki, instruktorami – Aniela Wierzbicka i
Ewa Bąk;
c)
trzeci kurs, który odbył się w dniach 11.07–21.07, z wynikiem
pozytywnym ukończyły 34 osoby (spośród 37 kandydatów). Kierownikiem
kursu
był
A. Reucki, instruktorami – Jerzy Ciereszko i Arkadiusz Stanula.
2) Szkolenie na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w dniach 22-31.07.2003
r. w Tamie. Kadrę kursu stanowili instruktorzy wykładowcy: A. Reucki, Irena
Nadolska–Ćwikła, Wojciech Wiesner, asystowali instruktorzy WOPR: Jacek
Depczyński, Zbigniew Kołodziejski, Mariusz Penar. Kurs ukończyło 30 starszych
ratowników, którzy otrzymali stopnie instruktorów.
2.

Szkolenia specjalistyczne WOPR.
1) Szkolenie kierowników i księgowych
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biur

wojewódzkich

WOPR;

11-12.04

w Warszawie;
2) Szkolenie instruktorów WOPR „Rowy 2003”; 28.09.2003 r.

Kursy i szkolenia centralne WOPR w 2004 r.
1. Kursy na stopnie:
1) w Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Tamie k. Rajgrodu przeprowadzono trzy kursy
na stopień starszego ratownika WOPR:
a) w dniach 20.06– 30.06 z udziałem 34 osób, spośród których 29 uzyskało
stopień starszego ratownika WOPR. Kierownikiem kursu był Andrzej Reucki,
instruktorami – Wiesław Gadocha i Zbigniew Kołodziejski, asystentem – Paweł
Różański;
b) podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 1.07– 10.07,
uprawnienia starszego ratownika uzyskało 28 osób (na 31 kandydatów).
Kierownikiem kursu był Andrzej Reucki, instruktorami – Ewa Bąk i Arkadiusz
Stanula, asystentami – Mariusz Żołędziewski oraz Marek Chadaj
c) trzeci kurs, realizowany w dniach 10.07– 20.07, z wynikiem pozytywnym
ukończyło 30 osoby (spośród 34 kandydatów). Kierownikiem kursu był Andrzej
Reucki, instruktorami – Zbigniew Kołodziejski i Jacek Depczyński, asystentami
– Milan Wilhelmi, Marek Rybak, Florian Parnicki oraz Wiktor Bartko.
Uprawnienia starszego ratownika uzyskało łącznie 87 ratowników WOPR
2) szkolenie na stopień instruktora WOPR realizowano w dniach 20-30.07 w Ośrodku
Szkoleniowym WOPR w Tamie. Spośród 43 kandydatów kurs ukończyło 27 osób,
uzyskując stopień instruktora WOPR. Kadrę kursu stanowili instruktorzy
wykładowcy: Andrzej Reucki, Irena Nadolska–Ćwikła, Wojciech Wiesner, asystenci
– Tomasz Zalewski, Zdzisław Szwarc, Andrzej Latosik.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR:
1) szkolenie ratowników WOPR na wodach zamarzniętych, w dniach 5-7.02
w Gliwicach;
2) z zakresu ratownictwa lodowego, w dniach 5-7.03.2004 r.
3) szkolenie ratowników WOPR przed sezonem letnim, w dniach 17-18.04
w Warszawie;
4) szkolenie sędziów zawodów w ratownictwie wodnym, w dniach 17-18.04
w Warszawie;
5) szkolenie ratowników WOPR na wodach szybkopłynących, w dniach 8-9.05
w Wietrznicy;
6) szkolenie ratowników WOPR z użyciem łodzi motorowych, w dniach
15-16.05 we Wrocławiu;
7) szkolenie ratowników WOPR na wodach morskich, w dniach 24.07-8.08 w Sopocie
i Gdyni,
8) szkolenie ratowników WOPR na wodach płynących, w dniach 1-3.10
w Sandomierzu;
9) szkolenie ratowników WOPR przed sezonem zimowym, w listopadzie
w Katowicach.
Szkolenia na stopnie młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR są organizowane
i prowadzone w jednostkach terenowych WOPR.
Kursy i szkolenia centralne WOPR 2005 r.
1.

Kursy na stopnie:
1) w Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Tamie k. Rajgrodu przeprowadzono trzy kursy
na stopień starszego ratownika WOPR:
a) pierwszy kurs odbył się w dniach 27.06– 6.07 z udziałem 31 osób, spośród
których 25 uzyskało stopień starszego ratownika WOPR. Kierownikiem kursu
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był Włodzimierz Grzelak, asystentami – Zbigniew Zubel, Krzysztof
Zbrojkiewicz, Mariusz Żołędziewski i Bogdan Kozłowski;
b) podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 7–16.07, uprawnienia
starszego ratownika uzyskało 26 osób (na 29 kandydatów). Kierownikiem
kursu był Zbigniew Kołodziejski, instruktorem – Tomasz Zalewski, asystentami
– Aleksandra Kuchta, Piotr Furman, Piotr Siłakiewicz orz Robert Karpowicz;
c) trzeci kurs, realizowany w dniach 17–26.07., z wynikiem pozytywnym
ukończyło 19 osób (spośród 23 kandydatów). Kierownikiem kursu był Wiesław
Gadocha, instruktorem – Zbigniew Kołodziejski, asystentami – Zdzisław
Szwarc, Józef Salik, Marek Rybak, Rafał Gutkowski, Tomasz Białkowski, Maciej
Janczarek;
Uprawnienia starszego ratownika uzyskało łącznie 70 ratowników WOPR;
2) na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w dniach 27.07–5.08 w Ośrodku
Szkoleniowym WOPR w Tamie. Spośród 37 kandydatów kurs ukończyło 30 osób,
uzyskując stopień instruktora WOPR.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR:
1) z zakresu ratownictwa na lodzie, w dniach 25–27.02 w Gliwicach;
2) z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących, w dniach 14–15.05
w Wietrznicy;
3) z zakresu ratownictwa na wodach płynących, w dniach 20-22.05 we Wrocławiu;
4) na stopień instruktora motorowodnego, w dniach 17–26.06 w Tamie;
5) szkolenie
ekspertów
kąpielisk
morskich,
w
dniach
26–28.08
w Międzyzdrojach;
6) z zakresu standardów działań i sprzętu ratowniczego na śródlądowych wodach
stojących i płynących, w dniach 23–25.09 w Kulach;
7) z zakresu standaryzacji szkolenia, wyposażenia i pomocy przedmedycznej,
w dniach 1-2.10 we Wdzydzach;
8) dla kierowników grup operacyjnych WOPR, w dniach 3–4.12 w Kiekrzu.
Kursy i szkolenia centralne WOPR 2006 r.
1. Kursy na stopnie.
1) W Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Tamie k. Rajgrodu przeprowadzono trzy kursy
na stopień starszego ratownika WOPR, które ukończyły 52 osoby:
a) pierwszy kurs na stopień starszego ratownika WOPR odbył się w dniach
23.06–2.07 z udziałem 19 osób, wszyscy uczestnicy, po zdaniu egzaminu,
uzyskali stopień starszego ratownika WOPR; kierownikiem kursu był Tomasz
Zalewski, instruktorem – Andrzej Reucki, asystentem – Andrzej Krzyszkowski;
b) podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 3–12.07, uprawnienia
starszego ratownika uzyskały 22 osoby; kierownikiem kursu był Wiesław
Gadocha, instruktorem Zbigniew Kołodziejski, asystentami – Grzegorz
Konieczny i Sebastian Tumiłowicz;
c) trzeci kurs, który odbył się w dniach 13–22.07, z wynikiem pozytywnym
ukończyło 11 osób (spośród 16 kandydatów); kierownikiem kursu był Zbigniew
Kołodziejski, instruktorem Jerzy Ciereszko, asystentami – Andrzej Ostrowski
i Paweł Dziaczkowski.
2) Kurs na stopień instruktora WOPR przeprowadzono w Ośrodku Szkoleniowym
WOPR w Tamie k. Rajgrodu w dniach 23.07–1.08. Do kursu zakwalifikowano
42 kandydatów, spośród których kwalifikacje instruktorskie, po zdaniu egzaminu,
uzyskały 34 osoby. Kierownikiem kursu był Wojciech Wiesner, instruktorami –
Arkadiusz Stanula i Wojciech Wiesner, asystentami - Piotr Furman, Rafał
Gutkowski, Marek Rybak, Józef Salik i Tadeusz Skibiński.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR.
W 2006 r. zorganizowano 7 przedsięwzięć szkoleniowych o charakterze centralnym,
finansowanych lub współfinansowanych przez Zarząd Główny WOPR. W szkoleniach
tych wzięło udział 461 osób:

12

1) Z zakresu ratownictwa na lodzie – szkolenie zorganizowane i przeprowadzone
przez Zarząd Wojewódzki WOPR w Katowicach w dniach 24-26.02 w Gliwicach.
Celem szkolenia było przygotowanie ratowników wodnych do udzielania pomocy
w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie. W szkoleniu wzięło
udział 148 osób: członkowie WOPR w stopniach RW, IR, IRW oraz strażacy
z jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród członków WOPR
26-osobową grupę stanowili członkowie i koordynatorzy grup operacyjnych WOPR.
Zajęcia teoretyczne z właściwości lodu poprowadził zaproszony gość, glacjolog
Henryk Korta, z pierwszej pomocy - doktor Adam Piatrzak. Zajęcia praktyczne
prowadzone były przez kadrę instruktorów WOPR i instruktorów płetwonurkowania
w składzie: Tomasz Białkowski IR, Sebastian Tumiłowicz IR, Marek Chadaj IR,
Krzysztof Zbrojkiewicz IR, Kazimierz Żak SRW, Kozłowski Bogdan SRW, Toporek
Bartłomiej RW, Guś Marcin RW, Żeromski Stefan SRW, Reichel Wincenty RW,
Sławomir Kamiński SRW, Dariusz Cieplik SRW, Artur Rosołowski RW, Michał Van
der Coghen – ratownik GOPR, ratownik WOPR. Wśród gości zaproszonych był
również Dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego przy wojewódzkie śląskim.
Uczestnicy obejrzeli film, nakręcony w czasie zajęć z zakresu ratownictwa
lodowego, który był jednocześnie podsumowaniem szkolenia. Szkolenie
zakończono wręczeniem uczestnikom szkolenia certyfikatów.
2) Z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących - szkolenie, przeprowadzone
w trybie stacjonarnym w Wietrznicy, miało 3 edycje: 5-7.05, 19-21.05
i 26-28.05.2006 r. Organizatorem szkolenia był Zarząd Wojewódzki WOPR
w Katowicach. W szkoleniu wzięło udział 167 osób (w poszczególnych terminach
odpowiednio 38, 64 i 65 osób). Uczestnikami szkolenia byli: instruktorzy WOPR,
starsi ratownicy, ratownicy i młodsi ratownicy WOPR, koordynatorzy i członkowie
grup operacyjnych WOPR, członkowie KP PSP w Świeciu oraz przedstawiciele
słowackich i niemieckich służb ratowniczych. Kadrę szkoleniową stanowiło
12 osób, w tym: 2 instruktorów wykładowców, 4 instruktorów, 2 starszych
ratowników oraz 4 ratowników WOPR. W skład kadry szkoleniowej weszli także
instruktorzy Państwowej Straży Pożarnej ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
Przeprowadzono 28 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć praktycznych.
3) Z udzielania pomocy przy wypadkach łodzi – szkolenie, które odbyło się w dniach
8-10.09 w Szczecinie, stanowiło pierwszy etap cyklu szkoleń z zakresu
ratownictwa sprzętowego. Organizatorem szkolenia był Zarząd WOPR
Województwa Zachodniopomorskiego. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 110 osób,
w tym przedstawiciele niemieckiej policji oraz niemieckich służb ratowniczych.
W skład 12-osobowej kadry szkoleniowej weszli m. in. instruktorzy wykładowcy
Akademii Morskiej w Szczecinie, instruktorzy SAR oraz instruktorzy WOPR. Zajęcia
teoretyczne prowadzili m.in. Prezes WOPR, przedstawiciele KW PSP w Szczecinie,
SAR oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. Przeprowadzono 18 godzin zajęć, w tym
14 godzin zajęć praktycznych.
4) Z zakresu procedur ratownictwa wodnego – szkolenie, przeprowadzone
w dniach 22-24.09, odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Tamie.
Uczestnikami szkolenia byli instruktorzy WOPR oraz kierownicy grup operacyjnych
WOPR – łącznie 36 osób. Przeprowadzono 18 godzin zajęć teoretycznych.
5) Z zakresu pomocy przedlekarskiej – zorganizowany i przeprowadzony przez
Zarząd Wojewódzki Łódzkiego WOPR w dniach 13-15.10 w Łodzi. Szkolenie
zostało podzielone na cztery kursy: kurs BLS-AED: podstawowe zabiegi
resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna, kurs instruktorski (oba
kursy certyfikowane przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji), kurs BLS
niemowląt, dzieci i osób dorosłych (certyfikowany przez WOPR) oraz kurs użycia
rurek ustno-gardłowych, worka rozprężnego i inhalatora tlenowego (certyfikowany
przez WOPR). W szkoleniu uczestniczyło łącznie 50 osób, w tym 3 instruktorów
wykładowców, 19 instruktorów WOPR, 11 starszych ratowników i 1 młodszy
ratownik. Kadrę kursu stanowiło 22 instruktorów, w tym m. in. instruktorzy
Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, 2 wykładowców wyższych uczelni
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medycznych oraz 3 lekarzy medycyny. Wszyscy kursanci ukończyli szkolenie,
w tym kurs instruktorski, z wynikiem pozytywnym.
6) Z zakresu procedur ratownictwa wodnego – szkolenie, przeprowadzone w dniach
1-3.12 w Poraju przez Zarząd Wojewódzki Śląskiego WOPR. W szkoleniu
uczestniczyli kierownicy grup operacyjnych WOPR, ratownicy i instruktorzy WOPR
(łącznie 74 osoby). W skład kadry szkoleniowej wszedł przedstawiciel KW PSP
w Katowicach.
7) Z zakresu standaryzacji kursów na stopnie młodszego ratownika i ratownika
WOPR – przeprowadzone w dniach 21-23.11 w Biurze Zarządu Głównego WOPR
w Warszawie. W szkoleniu udział wzięło 2 członków ZG WOPR oraz kierownicy
wojewódzkich grup operacyjnych WOPR z Łodzi, Lublina i Zielonej Góry.
W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia
odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział kierownicy biur jednostek
wojewódzkich WOPR. Celem spotkania było wypracowanie jednolitego systemu
prowadzenia biur w całym kraju.
Kursy i szkolenia centralne WOPR w 2007 r.
1. Kursy na stopnie.
1) W Ośrodku Szkoleniowym WOPR Tama im. M. Witkowskiego przeprowadzono trzy
kursy na stopień starszego ratownika WOPR:
a)
pierwszy kurs na stopień starszego ratownika WOPR realizowano
w dniach 22.06–1.07 z udziałem 22 osób; wszyscy uczestnicy, po zdaniu
egzaminu, uzyskali stopień starszego ratownika WOPR; instruktorami
wykładowcami
WOPR
byli
A.
Stanula
(kierownik
dydaktyczny)
i Zb. Kołodziejski, asystentami - instruktorzy WOPR K. Kurek, M. Parobczy
i T. Białkowski;
b)
podczas drugiego kursu, przeprowadzonego w dniach 2–11.07, uprawnienia
starszego ratownika uzyskało 20 osób; instruktorami wykładowcami WOPR
byli: T.
Zalewski (kierownik dydaktyczny), M. Chadaj, a asystentami
instruktorzy M. Wilhelmi i A. Lutrzykowski;
c)
trzeci kurs, realizowany w dniach 22.07–31.07, z wynikiem pozytywnym
ukończyło 19 osób; instruktorami wykładowcami WOPR byli W. Gadocha
(kierownik dydaktyczny) i P. Różański, asystentami - instruktorzy WOPR
P. Molasy i M. Rybak.
2) Kurs na stopień instruktora WOPR w Ośrodku Szkoleniowym WOPR Tama w
dniach 12–21.07 przeprowadzili instruktorzy wykładowcy WOPR W. Wiesner
(kierownik dydaktyczny) i A. Stanula, asystentami byli instruktorzy WOPR: P.
Dziaczkowski, G. Konieczny, A. Ostrowski, P. Siłakiewicz, S. Tumiłowicz, Zb.
Zubel; kwalifikacje instruktorskie, po zdaniu egzaminu, uzyskało 18 osób.
2. Szkolenia specjalistyczne WOPR.
W 2007 r. zorganizowano 11 przedsięwzięć szkoleniowych o charakterze centralnym,
finansowanych lub współfinansowanych przez Zarząd Główny WOPR. W szkoleniach
tych wzięło udział ok. 750 osób.
1) Szkolenie kierowników grup operacyjnych WOPR – przeprowadzone w Warszawie
w dniach 14–15.04 dla 16 osób.
2) Szkolenie z zakresu "Ratowania życia na skuterach i skuterach z platformą" przeprowadzone przez WOPR ze Słupska w dniach 10–13 maja 2007 r. w Rowach
dla 30 osób z WOPR z całego kraju. Szkolenie praktyczne na morzu poprzedziły
wykłady, pokazy i ćwiczenia na brzegu.
3) Szkolenie na wodach płynących – realizowane w dniach 18–20.05 we Wrocławiu
dla 73 osób. Kadrę dydaktyczną wsparli instruktorzy alpinistyki-ratownicy WOPR.
4) Szkolenie na wodach szybkopłynących – przeprowadzono dwie edycje
w dniach 27–28.05 i 7-9.09 w Wietrznicy dla 163 osób. Uczestnicy doskonalili
umiejętności w pozorowanych akcjach ratunkowych.

14

5) Szkolenie motorowodne - zorganizowane przy współudziale PZMiNW w dniach
1–10.06 w Ośrodku Szkolenia WOPR Tama. 17 uczestników szkolenia uzyskało
stopień instruktora motorowodnego. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej był
Bogdan Szydlik, instruktorami - Aleksander Muczyński i Krzysztof Zbrojkiewicz.
6) Szkolenie z zakresu postępowania
przy wypadkach łodzi żaglowych
i zabezpieczenia regat żeglarskich – prowadzone w dniach 3–7.08 w Szczecinie dla
36 ratowników grup operacyjnych. Szkolenie przeprowadzono w porozumieniu
i we współpracy z organizatorami Finału Regat The Tall Chips Races 2007.
7) Szkolenie ratowników kąpielisk morskich – w dniach 17–28.08 w Kołobrzegu
dla 12 osób. Ratownicy m.in. mieli możliwość zapoznania się ze specjalistycznym
sprzętem ratowniczym stosowanym w krajach UE, Australii, Ameryce Północnej.
8) Szkolenie grup szybkiego reagowania – zorganizowane w dniach 24–26.08
na wodach jeziora Chańcza (woj. świętokrzyskie) dla blisko 200 uczestników
z 50 drużyn z woj. świętokrzyskiego, Opoczna, Opola, Piaseczna i Augustowa.
Szkoleniu ratowników w symulowanych warunkach powodzi
przyglądali się
zaproszeni goście, reprezentujący władze państwowe i samorządowe.
9) Szkolenie z zakresu ratownictwa sprzętowego na wodach morskich przybrzeżnych
i śródlądowych - zorganizowane w dniach 7–9.09 przez WOPR Woj.
Zachodniopomorskiego i WOPR w Kołobrzegu. 78 instruktorów i ratowników WOPR
ćwiczyło prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem jednostek SAR, BSR,
WOPR i OSP z użyciem podręcznego sprzętu ratunkowego oraz testowało
specjalny system łączności zapewniający komunikację pomiędzy WOPR, SAR,
OSP, kapitanatem i Zintegrowanym Systemem Ratownictwa „Bryza”.
10) Szkolenie z zakresu procedur i wyposażenia – zorganizowane w dniach 21–23.09
w Ośrodku Szkolenia WOPR Tama w Rajgrodzie dla 32 kierowników grup
operacyjnych, instruktorów i ratowników WOPR. Kadrę dydaktyczną szkolenia
stanowili instruktorzy wykładowcy i instruktorzy WOPR oraz funkcjonariusze PSP.
11)Szkolenie z zakresu ratownictwa przy wypadkach nurkowych – prowadzone
w dniach 19–21.10 r. w Ośrodku Szkolenia WOPR Tama w celu przygotowania
ratowników do udzielania pomocy z użyciem sprzętu powietrznego. Kadrę
dydaktyczną stanowili instruktorzy wykładowcy i instruktorzy WOPR oraz nurkowie
MSWiA PSP. W szkoleniu wzięło udział 31 uczestników: funkcjonariuszy PSP,
kierowników GO WOPR, instruktorów, starszych ratowników, ratowników WOPR.
12)Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – zorganizowane w dniach 26–27.10
w Konstantynowie
Łódzkim dla
43 osób: kierowników GO WOPR,
przewodniczących wojewódzkich komisji szkoleniowych WOPR, instruktorów
i kandydatów na instruktorów WOPR, pracowników biur wojewódzkich WOPR.
Celem szkolenia było przygotowanie instruktorów i reprezentantów wojewódzkich
WOPR do realizacji kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
oraz projektu zmian w systemie szkolenia WOPR. Szkolenie, przy udziale
przedstawicieli MZ, Urzędu Woj. i PSP, prowadzono w trzech zespołach
problemowych: medycznym, organizacyjnym i szkoleniowym.
13)Szkolenie kierowników i członków grup operacyjnych WOPR – odbyło się
w dniach 7–9.12 w Mysłowicach i na pływalni w Trzebini dla 40 osób.
Przy okazji szkolenia Wiceminister Gospodarki E. Postolski w obecności Senatora
RP Zb. Meresa i Prezesa WOPR J. Telaka przekazał samochody kierownikom grup
operacyjnych z województw: podkarpackiego, mazowieckiego, opolskiego,
lubuskiego. Ks. Prałat H. Błaszczyk poświęcił przekazane samochody.

II. Przedsięwzięcia jubileuszowe WOPR
Przedsięwzięcia jubileuszowe WOPR w 2003 r.
W 2003 r. ważnym wydarzeniem w WOPR był VIII Zjazd Krajowy Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z udziałem przedstawicieli administracji
państwowej, samorządowej, organizacji pozarządowych. Obrady były okazją
do wymiany doświadczeń i zasygnalizowania obszarów działania w zakresie poprawy
bezpieczeństwa nad wodą oraz koniecznością stworzenia systemu działania
w przypadkach kryzysowych. W czasie VIII Zjazdu Krajowego WOPR Minister MSWiA
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K. Janik i przedstawiciel Prezydenta RP gen. T. Bałachowicz wręczyli działaczom WOPR
odznaczenia państwowe i resortowe.

Przedsięwzięcia jubileuszowe WOPR w 2004 r.
W 2004 r. uroczyście obchodzono 400-lecie ratownictwa wodnego w Polsce. Z tej
okazji w dniach 1-3 października odbyła się w Sandomierzu Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w jednoczącej się Europie, w której
uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, zaproszeni goście
zagraniczni z Niemiec i Irlandii, goście reprezentujący grupy zawodowe zainteresowane
bezpieczeństwem osób korzystających z wód polskich oraz współpracą w tym zakresie
z innymi podmiotami, sponsorzy, którzy pomogli zorganizować przedsięwzięcie. Po raz
pierwszy w historii WOPR zorganizowano konferencję naukową w tak szerokim zakresie.
Była to okazja do zaprezentowania dorobku WOPR, wymiany doświadczeń między
krajami, sprecyzowania zakresu współpracy między różnymi podmiotami, uświadomienia
konieczności wypełnienia luk w systemie ratowniczym, modyfikowanym w realiach
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Z okazji 400-lecia ratownictwa wodnego najbardziej zasłużeni działacze WOPR
zostali wyróżnieni najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski – F. Majewski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski –
Z. Kisielewski i A. Markiewicz, Złotym Krzyżem Zasługi – A. Wysoka, Srebrnym Krzyżem
Zasługi – E. Gapski, T. Gordon, W. Janczewski, B. Kozłowski, Z. J. Nowakowski,
F. Parnicki, W. Pawlak, W. Rosiak, Brązowym Krzyżem Zasługi – J. Kiraga,
J. Pszczółkowski, W. Reichel, L. Tomaczkowski, K. Wójtowicz.
Przedsięwzięcia jubileuszowe WOPR w 2005 r.
W dniach 3–4 grudnia w 2005 r. w Kiekrzu k. Poznania odbyły się uroczyste
obchody jubileuszu 40. rocznicy I Sejmiku WOPR, z udziałem około 150 zaproszonych
gości, w tym przedstawicieli administracji rządowej oraz partnerów strategicznych WOPR.
Zasłużeni
członkowie
WOPR
zostali
wyróżnieni
najwyższymi
odznaczeniami
państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Lech Kamiński i Janusz
Nowak, Złotym Krzyżem Zasługi – Krzysztof Skrzyniarz, Srebrnym Krzyżem Zasługi –
Tomasz Jarzyński, Waldemar Lewandowski, Zygmunt Nyka i Sławomir Pikuła, Brązowym
Krzyżem Zasługi – Elżbieta Borowicz – Skoneczna, Jacek Depczyński, Andrzej Kujda,
Marek Machaczka, Bartłomiej Toporek i Lesław Urbankiewicz. Oprócz członków WOPR
uhonorowanych indywidualnie odznaczeniami organizacyjnymi, wyróżniono najlepszą
jednostkę WOPR w 2005 r. - WOPR Województwa Śląskiego. Jubileusz był okazją do
podsumowania dorobku WOPR i wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania
nowoczesnego sprzętu ratowniczego do szkoleń z zakresu RKO, pokazu ratownictwa
z pomocą psów ratowniczych oraz przekazania pięciu jednostkom wojewódzkim WOPR
10-osobowych samochodów do celów ratowniczych.
Przedsięwzięcia jubileuszowe WOPR w 2006 r.
− 1 maja 2006 r. obchodzono 35-lecie Radomszczańskiego WOPR na terenie bazy WOPR
w Zakrzówku Szlacheckim, połączone z rozpoczęciem sezonu 2006 r. i ślubowaniem
ratowników WOPR. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej, członkowie ZG WOPR, ratownicy i sympatycy WOPR.
− 3 czerwca 2006 r. odbyły się obchody 40. rocznicy powstania Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie. Z okazji jubileuszu Prezes WOPR, w obecności
przedstawicieli samorządu terytorialnego i zaproszonych gości, wręczył ratownikom
odznaczenia i wyróżnienia. W trakcie uroczystości zaprezentowano m.in. stanicę
WOPR oraz okolicznościową wystawę zdjęć i pamiątek z działalności WOPR
w Rogoźnie.
− W dniu Święta Ratownika WOPR 29 czerwca 2006 r. odbyło się w Tamie uroczyste
otwarcie odbudowanego Ośrodka Szkolenia WOPR, z udziałem zaproszonych gości,
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w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, Kościoła, członków
ZG WOPR, ratowników, działaczy i sympatyków WOPR. W trakcie uroczystości odbyły
się pokazy ratownictwa wodnego oraz pokazy sprzętu ratowniczego firm ParaMedica
i Laerdal.
− Obchody 30-lecia Bieszczadzkiego WOPR w dniu 5 sierpnia 2006 r. w Polańczyku
rozpoczęto od uroczystej mszy celebrowanej przez abp. Józefa Michalika. W trakcie
obchodów Marszałek woj. podkarpackiego przekazał sztandar Bieszczadzkiemu WOPR.
Przedsięwzięcia jubileuszowe WOPR w 2007 r.
− 14 kwietnia 2007 r. uroczyście obchodzono 45. rocznicę powołania WOPR. Ratownicy
jubileusz rozpoczęli mszą św. w Katedrze Świętego Floriana w Warszawie. W Szkole
Głównej Służby Pożarniczej odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego
i jubileuszowe spotkanie najbardziej zasłużonych ratowników, instruktorów i działaczy
WOPR, z udziałem partnerów i przyjaciół WOPR, w tym m.in.: Wiceministra Zdrowia
J. Pinkasa, Dyrektora DZKiSO MSWiA E. Muszyńskiej, przedstawiciela MON płk.
M. Kalińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. J. Winiarskiego,
I Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. St. Gutowskiego, reprezentantów władz
samorządowych Mazowsza i Warszawy, organizacji pozarządowych współpracujących
z WOPR, Prezydenta The Russian Life Saving Society on Water, członka Dyrektoriatu
ILSE Petra Wasilewicza Nelezina, Prorektora ds. Studenckich AWF A. PrzyłuskiejFiszer, Prezesa Zarządu Nivea Polska S.A. Heinza Jurgena Stuttinga, Zastępcy
Komendanta Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr. inż.
B. Kosowskiego. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe
i organizacyjne najbardziej zasłużonym działaczom, instruktorom, ratownikom
i sympatykom WOPR.
− 16 czerwca 2007 r. we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody 45-lecia WOPR,
w których udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,
członkowie ZG WOPR, ratownicy i sympatycy WOPR. Podczas obchodów wręczono
medale, odbyło się ślubowanie ratowników oraz zaprezentowano Sekcje Psów
Ratowniczych Grupy Operacyjnej Dolnośląskiego WOPR i pokazy ratownictwa
wodnego.
− Centralne obchody Dnia Ratownika Wodnego odbyły się 29 czerwca
w Siemianowicach Śląskich, połączone z jubileuszu 100-lecia Pływalni Miejskiej
i 45-leciem Oddziału Miejskiego WOPR. Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem
w Kościele pw. Krzyża Świętego, odprawionym w intencji ratowników WOPR. Na
„stuletniej” pływalni odsłonięto pamiątkową tablicę. W trakcie uroczystości podpisano
porozumienie pomiędzy Śląskim Komendantem Straży Pożarnej a Prezesem
Wojewódzkim WOPR. Ratownicy WOPR zorganizowali na pływalni atrakcyjne pokazy,
a zasłużonym działaczom, instruktorom, ratownikom, partnerom i przyjaciołom WOPR
wręczono odznaczenia.
− W Przełazach w dniu 7 lipca 2007 r. z okazji obchodów jubileuszu 45-lecia WOPR
Prezes Cz. Gnitecki odebrał z rąk Marszałka Lubuskiego K. Szymańskiego sztandar
WOPR Województwa Lubuskiego, a GO WOPR otrzymał od Prezesa WOPR J. Telaka
nową łódź motorową. Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia organizacyjne
najbardziej zasłużonym działaczom, instruktorom i ratownikom WOPR. W dniu tym
otwarte zostały VI Międzynarodowe Wojewódzkie Mistrzostwa w ratownictwie wodnym.
− W dniu 20 lipca 2007 r. w Rajgrodzie odbyła się uroczystość nadania Ośrodkowi
Szkolenia
WOPR
Tama
imienia
prof.
Mieczysława
Witkowskiego.
Z tej okazji J. Telak, Prorektor AWF prof. dr hab. A.K. Gajewski i Krzysztof Witkowski
(syn prof. M. Witkowskiego) odsłonili pamiątkową tablicę. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele administracji państwowej i samorządu terytorialnego, członkowie
ZG WOPR, kierownicy GO WOPR, instruktorzy, ratownicy, działacze WOPR.
Prof. Mieczysławowi Witkowskiemu przyznano pośmiertnie odznakę nr 1 "Zasłużony
Instruktor WOPR". Zaproszeni goście złożyli wpisy do Księgi Pamiątkowej WOPR
oraz Księgi Pamiątkowej OS Tama.
− W dniu 17 czerwca 2007 r. w Jabłowie odbyły się uroczystości związane z obchodami
jubileuszu 10–lecia Pierwszej Kleryckiej Drużyny WOPR, powołanej i kierowanej przez
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ratownika WOPR ks. G. Jakubiaka. Drużyna działa w Kociewskim Oddziale WOPR
Województwa Pomorskiego, a została zorganizowana przy wsparciu Caritas Diecezji
Pelplińskiej. Podczas Festynu Świętojańskiego uroczyście przysięgę złożyli młodsi
ratownicy WOPR.
− W dniu 14 października 2007 r. w Chrzanowie odbyły się uroczyste obchody 45-lecia
Chrzanowskiego WOPR, w których udział wzięli członkowie ZG WOPR, przedstawiciele
władz samorządowych, partnerzy i przedstawiciele instytucji wspomagających
działalność Chrzanowskiego WOPR. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia
zasłużonym ratownikom, instruktorom, działaczom i partnerom WOPR.
− W dniu 8 grudnia 2007 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
zakończono obchody 45-lecia WOPR wystawą tematyczną. W uroczystości otwarcia
wystawy udział wzięli Senator RP Zb. Meres, Zastępca Komendanta Głównego PSP
st. bryg. Sł. Zuchora, Kapelan Ratowników Medycznych ks. prałat H. Błaszczyk,
a także uczestnicy międzynarodowego sympozjum naukowego „WOPR – Nowe
Standardy”, w tym m.in.: przedstawiciele organów administracji państwowej
i samorządowej, organizacji pozarządowych, członków ZG WOPR, Rady Naukowej
WOPR.

III. Przedsięwzięcia sportowe WOPR
Przedsięwzięcia sportowe w 2003 r.
1. W dniu 10 marca odbyły się Krajowe Regaty Żeglarskie Służb Ratowniczych
„Bezpieczeństwo 2003”.
2. W dniach 16-18 maja odbyły się VI Ogólnopolskie Manewry Ratownicze.
3. W dniach 28-29.06.2003 r. odbyły się w Radomiu XXXVII Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w ratownictwie wodnym, z udziałem ekipy DLRG z Niemiec, których startowało
74 ratowników WOPR. Mistrzynią Polski została Aleksandra Dutkiewicz z Opola,
Mistrzem Polski został Niemiec Heimann Lutz. W klasyfikacji drużynowej pierwsze
miejsce zajęła drużyna z Dolnego Śląska.
4. W dniu 5 lipca 2003 r. w Świnoujściu rozpoczął się cykl zawodów ratowników wodnych
kąpielisk nadmorskich pod nazwą MISTRZOSTWA NIVEA RATOWNIKÓW WOPR.
Zawody były rozgrywane w sześciu nadmorskich miejscowościach: Świnoujściu,
Kołobrzegu, Niechorzu, Ustce, Krynicy Morskiej i Sopocie. Finał Mistrzostw NIVEA
Ratowników WOPR w 2003 r. wygrała drużyna z Łeby, w kategorii mężczyzn i kobiet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Przedsięwzięcia sportowe w 2004 r.
XXXVIII Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym, 26-27 czerwca, KędzierzynKoźle.
Mistrzostwa NIVEA ratowników WOPR, 10-11 lipca, Kołobrzeg.
Polscy ratownicy uczestniczyli w Mistrzostwach NIVEA ratowników DLRG,
15-17 lipca, Warnemunde.
Mistrzostwa NIVEA ratowników WOPR, 17-18 lipca, Międzyzdroje.
Mistrzostwa NIVEA ratowników WOPR, 24-25 lipca, Łeba.
Mistrzostwa NIVEA ratowników WOPR, 31.07-1.08, Krynica Morska.
Mistrzostwa Europy Juniorów w ratownictwie wodnym, 6-8 sierpnia, Sopot,
Gdynia.
Udział Polaków w Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym, 11-27 września,
Viareggio.
Polscy ratownicy uczestniczyli w Pucharze Niemiec w ratownictwie wodnym,
17-21 listopada, Warendorf.
Przedsięwzięcia sportowe w 2005 r.
W dniach 25–26 czerwca, na pływalni Pałacu Młodzieży PKiN w Warszawie i na
Jeziorze Zegrzyńskim odbyły się XXXIX Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym
z udziałem 12 drużyn WOPR z całej Polski. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło
WOPR Woj. Mazowieckiego. Mistrzynią Polski została Aleksandra Byczyńska, Mistrzem
Polski Mateusz Kwaśniewski, oboje reprezentujący Mazowsze;
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2.

W dniach 9–14 sierpnia w Lubece kadra polska wzięła udział w XII Mistrzostwach
Europy w ratownictwie wodnym. Polska ekipa zajęła 12 miejsce wśród 21 drużyn
narodowych;
3.
Podczas Otwartych Mistrzostw Łotwy, odbywających się w dniach 2–4 września
w Jurmali k. Rygi, drużyna polska zajęła w klasyfikacji generalnej I miejsce;
4.
Podczas mistrzostw Europy Juniorów w ratownictwie wodnym, rozgrywanych
w Alicante w dniach 16–18 września, drużyna polska uplasowała się na 6 miejscu
wśród 12 ekip narodowych, ponadto reprezentanci polski zdobyli srebrny medal
w sztafecie z pasem ratowniczym, a także ustanowili 4 rekordy Polski.
Przedsięwzięcia sportowe w 2006 r.
W dniu 30 kwietnia 2006 r. odbyły się na pływalni "Inflancka" w Warszawie
I Otwarte Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym w kategorii Masters.
W zawodach wystartowało około 50 zawodników z całego kraju. Tytuł Mistrza Polski
Masters w wieloboju ratowniczym zdobył Krzysztof Wabicz.
2.
W dniach 24-25 czerwca 2006 r. na pływalni CWFiS w Łodzi oraz na przystani
MOSiR odbyły się XL Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło WOPR Woj. Mazowieckiego, wśród kobiet
pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Marianek, najlepszym ratownikiem został Marcin
Pyrzyński.
3.
W dniach 1-2 lipca w Kłajpedzie reprezentacja Polski już po raz drugi startowała
w trójmeczu ratowniczym rozegranym pomiędzy Litwą, Łotwą oraz Polską. Po
podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje zawody wygrali Polacy, zdobywając
481 punktów, na 2. miejsce zajęli Litwini z 365 pkt, 3. Łotysze - 243 pkt.
4.
W dniu 15 lipca 2006 r. w Świnoujściu odbyły się pierwsze eliminacje
V Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR. Ratownicy reprezentujący gminy nadmorskie
rywalizowali o udział w finale oraz wysokiej klasy sprzęt ratowniczy. Wśród kobiet
zwyciężyła drużyna z Rowów, wśród mężczyzn – drużyna z Krynicy Morskiej-Poznań.
5.
W dniach 22-23 lipca 2006 r. odbyły się w Kołobrzegu drugie eliminacje
Mistrzostw Nivea Ratowników WOPR. Wśród kobiet zwyciężyła drużyna z Ustronia
Morskiego-Poznań, w klasyfikacji mężczyzn najlepsi okazali się ratownicy z
Kołobrzegu.
6.
W dniach 29-30 lipca 2006 r. w Jarosławcu odbyły się trzecie eliminacje
Mistrzostw Nivea Ratowników WOPR. Wśród kobiet zwyciężyła drużyna z Jarosławca,
wśród mężczyzn ratownicy z Jarosławca II.
7.
W dniach 5-6 sierpnia 2006 r. w Łebie odbyły się czwarte eliminacje Mistrzostw
NIVEA Ratowników WOPR. Wśród kobiet zwyciężyła reprezentacja z Kołobrzegu,
wśród mężczyzn najlepsi okazali się zawodnicy z Łeby.
8.
W dniach 12-13 sierpnia 2006 r. we Władysławowie odbył się Finał V Mistrzostw
NIVEA ratowników WOPR, w którym wystartowało 13 drużyn (6 żeńskich
i 7 męskich). W klasyfikacji drużyn żeńskich zwyciężyła reprezentacja Jarosławca,
najlepszą męską została drużyna Ustronia Morskiego-Poznań.
9.
W dniach 26-29.08.2006 r. reprezentacja Polski w ratownictwie wodnym,
startująca
w zawodach Mundial Sewilla 2006 uplasowała się na 4 miejscu w
klasyfikacji generalnej, zdobywając łącznie 15 medali i 621 punktów. Zwycięzcami
zawodów zostali reprezentanci hiszpańskiego klubu Real Club Nautico de Tenerife.
10.
W dniach 12-15 września 2006 r. reprezentacja Polski wzięła udział w
Mistrzostwach Europy Juniorów w Ratownictwie Wodnym, które odbyły się w Anzio i
Ostii we Włoszech. Klasyfikację generalną wygrali Włosi, przed reprezentacją
Hiszpanii
i Niemiec. Reprezentacja Polski ukończyła zawody na 9 miejscu.
11.
W dniach 23-25 listopada reprezentacja Polski w ratownictwie wodnym brała
udział
w Międzynarodowym Pucharze Niemiec w Warendorfie. Drużyna polska
uplasowała się na 5 miejscu w klasyfikacji generalnej; mężczyźni zdobyli brązowy
medal w sztafecie 4 x 25 m – holowanie manekina mężczyzn, kobiety poprawiły
rekord Polski
w konkurencji 4 x 50 m z przeszkodami. Zwyciężyła
reprezentacja Niemiec przed Australią, Holandią i Hiszpanią.

1.

Przedsięwzięcia sportowe w 2007 r.
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1.

W dniach 27.04–6.05.2007 r. na Teneryfie w Hiszpanii, rozegrane zostały
Mistrzostwa Europy w ratownictwie wodnym z udziałem 16 drużyn narodowych oraz
40 drużyn klubowych. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła reprezentacja Włoch przed
Hiszpanią i Niemcami. Reprezentacja WOPR zajęła 7 miejsce.
2.
W dniach 2–3.06 czerwca w Warszawie odbyły się II Mistrzostwa Polski
w ratownictwie wodnym w kategorii Masters. W zawodach wzięło udział
10 drużyn z całego kraju, a zwycięzcą została reprezentacja "Sport-Figielski".
3.
W dniach 23–24 czerwca 2007 r. na pływalni Poznańskich Ośrodków Sportu
i Rekreacji oraz na jeziorze Malta w Poznaniu odbyły się XLI Mistrzostwa Polski
w ratownictwie wodnym. W klasyfikacji drużynowej, po raz trzeci z rzędu zwyciężyło
WOPR Woj. Mazowieckiego, na drugim miejscu uplasowała się I Drużyna WOPR
Woj. Dolnośląskiego, na trzecim reprezentacja WOPR Woj. Śląskiego. W klasyfikacji
indywidualnej zwyciężyli: Agnieszka Marianek i Marcin Pyrzyński. Ustanowiono
16 rekordów Polski juniorów i seniorów na 50 m pływalni.
4.
W dniach 14–15 lipca w Gdańsku odbyły się pierwsze eliminacje VI Mistrzostw
NIVEA Ratowników WOPR. Ratownicy reprezentujący gminy nadmorskie kolejny raz
rywalizowali o udział w finale i cenne nagrody - wysokiej klasy sprzęt ratowniczy.
W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentacja gminy Dźwirzyno Grzybowo,
w klasyfikacji mężczyzn - ratownicy z Jarosławca. Podczas drugiego dnia mistrzostw
odbyły się pokazy z użyciem śmigłowca, przygotowane przez Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe i Gdańskiego WOPR.
5.
W dniach 21–22 lipca 2007 r. w Krynicy Morskiej przeprowadzono drugie eliminacje
VI Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR '07. Wśród kobiet bezkonkurencyjne były
ratowniczki z Kołobrzegu, w klasyfikacji mężczyzn - ratownicy reprezentujący Rewal.
6.
W dniach 28–29 lipca 2007 r. w Jarosławcu rozegrane zostały trzecie eliminacje
VI Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR '07. Wśród kobiet najlepsze była drużyna
z Ustronia Morskiego–Poznań, wśród mężczyzn - reprezentacja Kołobrzegu.
7.
W dniach 4–5 sierpnia 2007 r. w Dźwirzynie prowadzono czwarte eliminacje
VI Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR '07. W klasyfikacji kobiet zwyciężyły
ratowniczki z Ustronia Morskiego-Poznań, wśród mężczyzn również bezkonkurencyjni
okazali się ratownicy w Ustronia Morskiego-Poznań.
8.
W dniach 11–12 sierpnia 2007 r. w Międzyzdrojach odbył się Finał VI Mistrzostw
NIVEA Ratowników WOPR z udziałem 14 drużyn (6 żeńskich i 8 męskich). Przez dwa
dni ratownicy rywalizowali w 10 konkurencjach (4 indywidualnych i 6 drużynowych).
W klasyfikacji drużynowej kobiet zwyciężyły zawodniczki z Kołobrzegu, wśród
mężczyzn również drużyna z Kołobrzegu. Zwycięskie drużyny otrzymały terenowe
quady.
9.
W dniach 17–19 sierpnia 2007 r. w Kołobrzegu rozegrano Międzynarodowe Zawody
w Ratownictwie Wodnym z udziałem 14 drużyn (6 żeńskich i 8 męskich) z Litwy,
Łotwy, Rosji i Polski. Wygrała reprezentacja Kołobrzegu przed drużyną z Dźwirzyna.
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna juniorów, przygotowująca się do tegorocznych
Mistrzostw Europy Juniorów w ratownictwie wodnym.
10. W dniach 30.08-3.09.2007 r. rozgrywano w Canet en Roussillon we Francji
Mistrzostwa Europy Juniorów w ratownictwie wodnym. Reprezentacja Polski WOPR
wywalczyła 6 medali (5 brązowych i 1 srebrny), zajmując siódmą pozycję
w klasyfikacji generalnej. W zawodach startowało 14 reprezentacji narodowych.
11. W dniach 22-25 listopada 2007 r. 10-osobowa reprezentacja WOPR wzięła udział
w 18. Międzynarodowym Pucharze Niemiec w ratownictwie wodnym. Polska ekipa
uplasowała się na 7 miejscu w klasyfikacji drużynowej i poprawiła 4 rekordy Polski.

IV. Inwestycje
Inwestycje WOPR w 2003 r.
W 2003 r. ze środków centralnych zakupiono sprzęt ratowniczy, który został
przekazany w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR:
1)
łodzie: RIB 510 (woj. pomorskie), Perkoz II – 4 szt. (woj. warmińsko-mazurskie – 2
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szt., podkarpackie, zachodniopomorskie); wiosłowe „Jacek” – 13 szt. (woj. kujawsko
pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie – 2 szt., wielkopolskie – 2 szt., podkarpackie –
2 szt., lubuskie – 2 szt., podlaskie – 2 szt., lubelskie);
2)
silniki: Merkury 5 ML – 5 szt. (woj. małopolskie – 5 szt., ), Merkury 30EL – 7 szt.
(woj. lubelskie, warmińsko-mazurskie – 2 szt., opolskie, wielkopolskie, podkarpackie,
zachodniopomorskie).
W 2003 r. przy współpracy z Interster Małdyty opracowano dwa modele łodzi,
przystosowując je do działań ratowniczych. Łódź motorowa typu „V” Perkoz II została
przebudowana i dostosowana do działań na wodach śródlądowych o średnim sfalowaniu.
Łodzie wiosłowe Mewa, Mazurek itp. zastąpiono łodzią wiosłową płaskodenno-saniową
Jacek II, również przystosowaną do zadań ratownictwa lodowego.
Inwestycje WOPR w 2004 r.
W 2004 r. ze środków centralnych zakupiono sprzęt ratowniczy, który został
przekazany w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR:
1) łodzie: RIB 510 (woj. warmińsko-mazurskie); RIB z przyczepą (woj. podlaskie);
Perkoz II z silnikiem – 4 szt. (woj. podlaskie, dolnośląskie – 2 szt., małopolskie);
Perkoz II – 3 szt. (woj. opolskie, wielkopolskie, lubuskie); wiosłowe „Jacek II” –
14 szt. (woj. podlaskie – 6 szt., pomorskie, warmińsko-mazurskie, śląskie – 2 szt.,
dolnośląskie, opolskie – 2 szt.);
2) skuter wodny z przyczepą (woj. podlaskie);
3) silniki: 30KM – 2 szt. (woj. warmińsko–mazurskie, lubelskie), 60KM (woj. podlaskie).
W 2004 r. instruktorzy i ratownicy WOPR podjęli próbę określenia standardów sprzętu
ratowniczego używanego na wodach śródlądowych i pływalniach, a także potrzeb
w zakresie łączności w WOPR. Określono też standardy wyposażenia grup operacyjnych
WOPR. Realizując przyjęte standardy sprzętowe zakupiono do celów ratowniczych
i szkoleniowych skuter
3-osobowy z platformą ratowniczą, w celu pokazywania
i popularyzowania na kursach szkoleniowych innych technik ratowniczych.
Inwestycje WOPR w 2005 r.
W 2005 r. ze środków centralnych zakupiono sprzęt ratowniczy, który został
przekazany w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR:
1) 5 samochodów marki Renault Trafic (województwa: dolnośląskie, śląskie, warmińskomazurskie, wielkopolskie, łódzkie);
2) łodzie: RIB 630 (woj. warmińsko–mazurskie), RIB 510 (woj. łódzkie), Perkoz – 7 szt.
(woj.
lubelskie,
lubuskie,
mazowieckie,
opolskie,
podkarpackie,
śląskie,
wielkopolskie), Jacek – 7 szt. (woj. dolnośląskie 1 szt., woj. mazowieckie, kujawsko–
pomorskie i zachodniopomorskie po 2 szt.);
3) silniki: 90 kM (woj. warmińsko–mazurskie), 75 kM (woj. łódzkie), 60 kM (woj.
pomorskie), 30 kM – 5 szt. (woj. mazowieckie, opolskie, lubelskie, lubuskie, śląskie);
4) zestaw do monitoringu (woj. podkarpackie).
W 2005 r. po raz pierwszy w historii WOPR wyposażono 5 jednostek WOPR w środki
transportu. Przyjęto jako standard samochód 9-osobowy z możliwością szybkiego
kształtowania przestrzeni wewnętrznej. Dzięki temu można pomieścić w nim w razie
potrzeby dużą ilość sprzętu i ludzi. Służą one w pierwszej kolejności grupom operacyjnym
do działań ratowniczych i szkoleniowych. Wyposażone są w m.in. w silnik wysokoprężny
o mocy min. 100 KM, hak holowniczy, klimatyzację, belki dachowe przystosowane do
przewożenia łodzi Jacek II. Nowoczesne, jednakowo oznakowane samochody Renault
Traffic są wizytówką WOPR-u.
Zakupiono po raz pierwszy silniki dwusuwowe o wtrysku bezpośrednim. Są to silniki
nowej generacji spełniające surowe wymagania norm amerykańskich CARB i europejskich
EPA 2008. Łączą one zalety silników dwusuwowych (mała waga, szybki start) z zaletami
czterosuwów (niskie zużycie paliwa, cicha praca).
Zakupiono też dla Jednostkę WOPR działającą na jeziorze Solińskim wyposażono
w system dalekiego monitoringu telewizyjnego, który posiada m.in. możliwość dużego
przybliżania obrazu oraz rejestracji zdarzeń objętych dozorem. Ogranicza to znacznie
konieczność patrolowania akwenu obniżając koszty działalności ratowniczej.
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W 2005 r. sfinalizowano umowę z Grupą PZU S.A. i zakupiono jednostki pływające do
akcji ratowniczych w strefie przybrzeżnej Bałtyku. Łodzie RIB 510 i skutery z platformą
ratowniczą zostały przekazane na utrzymanie gminom leżącym nad morzem
z przeznaczeniem dla ratowników WOPR działającym na ich terenie. Wartość
przekazanego sprzętu wyniosła ok. 2 000 000 złotych.
Inwestycje WOPR w 2006 r.
W 2006 r. ze środków centralnych zakupiono sprzęt ratowniczy, który został
przekazany w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR:
1) 2 samochody marki Renault Trafic (woj.: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie);
2) łodzie: 2 motorowe „Mariusz” 530 (woj. podlaskie, lubelskie), motorowe „Ślizg XII”
z silnikiem – 5 szt. (woj. dolnośląskie 3 szt., świętokrzyskie, śląskie), Perkoz II
z silnikiem – 5 szt. (woj. mazowieckie – 2 szt., podkarpackie, warmińsko-mazurskie,
lubuskie); wiosłowe „Jacek II” – 12 szt. (woj. łódzkie – 3 szt., mazowieckie – 2 szt.,
zachodniopomorskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, warminskomazurskie, wielkopolskie).
Rok ten był kontynuacją doposażenia w samochody jednostek wojewódzkich WOPR.
Kompleksowo wyposażono bazę szkoleniową w Tamie, m.in. salę do ćwiczeń RKO
w różnorodny sprzęt medyczny. Nowym kierunkiem w szkoleniu w Tamie są kursy
płetwonurkowe dające możliwość nabycia umiejętności ratowniczych pod wodą.
Zakupiono też sprzęt służący do szkoleń w ratownictwie lodowym. W zakresie
zabezpieczenia imprez motorowodnych i innych regat na wodach otwartych zakupiono
łódź motorową Mariusz 520 z opuszczanym dziobem. Nowatorska konstrukcja pozwala
na bezpieczne podjęcie z wody i transport poszkodowanego z podejrzeniem urazu
kręgosłupa.
W celu wdrożenia przyjętego system łączności radiowej pozyskano środki na
dofinansowanie opracowania około 120 projektów lokalizacyjnych stacji bazowych na
teranie kraju. Będzie to stanowiło podstawę do utworzenia wielokanałowego systemu
łączności pomiędzy bazami WOPR, łodziami, samochodami grup operacyjnych czy
grupami ratowników.
Współpraca z grupą PZU S.A. zaowocowała przekazaniem kilku skuterów wodnych
z platformami ratowniczymi i RIB-ów na niektóre akweny, takie jak: Solina, Nysa,
Pogoria, Łomża rz. Narew.
Inwestycje WOPR w 2007 r.
W 2007 r. ze środków centralnych zakupiono sprzęt ratowniczy, który został
przekazany w nieodpłatne użytkowanie do jednostek wojewódzkich WOPR:
1)
4 samochody marki Renault Trafic (woj.: lubuskie, podkarpackie, opolskie,
mazowieckie);
2) łodzie: BL 3 - 3 szt. (woj. warmińsko-mazurskie); Perkoz II z silnikiem – 5 szt. (woj.
mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, śląskie); hybrydowa RIB 630
z przyczepą (woj. warmińsko-mazurskie); sprzęt specjalistyczny.
W 2007 r. dużym wsparciem dla WOPR było pozyskanie od koncernu energetycznego
ENERGA trzech łodzi ratowniczych wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny (zestaw
WOPR – 1, defibrylator). Jedną jednostkę RIB S – 5400 przekazano do WOPR w Gdańsku,
dwie RIB S – 4800 przekazano do WOPR w Toruniu i Płocku. Wartość otrzymanego
sprzętu wyniosła ok. 370 000 złotych.
Kontynuowane były dalsze przedsięwzięcia związane z podniesieniem standardu
wyposażenia ośrodka w Tamie, m.in. rozpoczęto wymianę części pomostów pływających
na trwałe i estetyczne pomosty betonowe.
Po wielkim szkwale w sierpniu na Mazurach i związanym z nim wypadkach MSWiA
przekazało dodatkowe środki na sprzęt ratowniczy, m.in. dla WOPR województwa
warmińsko-mazurskiego. Za kwotę 200 000 złotych zakupiono m.in. silnik 75 KM, sprzęt
nurkowy, sonar do poszukiwań podwodnych i kamerę termowizyjną.
Ze środków Ministerstwa Sportu zakupiono za ok. 30.000 złotych sprzęt służący do
zawodów w ratownictwie wodnym jak: kajaki ratownicze, manekiny, deski ratownicze.
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V. Odznaczenia i wyróżnienia w WOPR
W 2003 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes WOPR
przyznał członkom i sympatyków WOPR:
− Brązowe Honorowe Odznaki WOPR
– 103
− Srebrne Honorowe Odznaki WOPR
– 27
− Złote Honorowe Odznaki WOPR
– 14
− Złote Odznaki WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym
– 11
− Złote Odznaki WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym
– 12
− Odznaki „Zasłużony Ratownik WOPR”
–
1
− Odznaki „Błękitny Krzyż WOPR”
–
7
− Medale WOPR „Za Zasługi”
–
8
W 2004 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes
przyznał członkom i sympatykom WOPR:
– Brązowe Honorowe Odznaki WOPR
– 164
– Srebrne Honorowe Odznaki WOPR
– 61
– Złote Honorowe Odznaki WOPR
– 22
– Złote Odznaki WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym
– 18
– Złote Odznaki WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym
– 10
– Odznaki „Zasłużony Ratownik WOPR”
–
2
– Odznaki „Błękitny Krzyż WOPR”
– 54
– Medale WOPR „Za Zasługi”
– 35
W 2005 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes
nadał ratownikom i sympatykom WOPR:
– Brązowych Honorowych Odznak WOPR
– 229
– Srebrnych Honorowych Odznak WOPR
– 63
– Złotych Honorowych Odznak WOPR
– 26
– Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym
– 18
– Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym – 21
– Odznak „Zasłużony Ratownik WOPR”
– 15
– Odznak „Błękitny Krzyż WOPR”
– 41
– Medali WOPR „Za Zasługi”
– 34
W 2006 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes
nadał ratownikom i sympatykom WOPR:
− Brązowych Honorowych Odznak WOPR
– 211
− Srebrnych Honorowych Odznak WOPR
– 59
− Złotych Honorowych Odznak WOPR
– 34
− Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym
– 25
− Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym – 11
− Odznak „Zasłużony Ratownik WOPR”
–
7
−
Odznak „Błękitny Krzyż WOPR”
– 41
−
Medali WOPR „Za Zasługi”
– 83
W 2007 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes
nadał ratownikom i sympatykom WOPR:
− Brązowych Honorowych Odznak WOPR
– 580
− Srebrnych Honorowych Odznak WOPR
– 177
− Złotych Honorowych Odznak WOPR
– 106
− Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym
– 77
− Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym – 42
− Odznak „Zasłużony Instruktor WOPR”
– 42
− Odznak „Zasłużony Ratownik WOPR”
– 22
−
Odznak „Błękitny Krzyż WOPR”
– 61
−
Medali WOPR „Za Zasługi”
– 78
−
Brązowych „Za Zasługi”
– 29
−
Medali „Za Szczególne Zasługi”
– 4
W 2008 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Odznaczeń WOPR, Prezes
nadał ratownikom i sympatykom WOPR:
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WOPR

WOPR

WOPR

WOPR

WOPR

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Brązowych Honorowych Odznak WOPR
Srebrnych Honorowych Odznak WOPR
Złotych Honorowych Odznak WOPR
Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym
Złotych Odznak WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym
Odznak „Zasłużony Instruktor WOPR”
Odznak „Zasłużony Ratownik WOPR”
Odznak „Błękitny Krzyż WOPR”
Medali WOPR „Za Zasługi”
Brązowych „Za Zasługi”
Srebrnych „Za Zasługi”
Medali „Za uratowanie życia tonącemu”

–
–
–
–
–
–
–

41
23
15
8
9
9
1

–

5

–

–

12

–

2
1

1

C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

I. Umowy partnerskie
W 2003 r. WOPR współdziałało z 2 strategicznymi partnerami:
1) Przy współpracy z Polkomtel S.A. uruchomiono Zintegrowany System Ratownictwa
w Sopocie;
2) We współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano program edukacyjno-wychowawczy
dla młodzieży „Bądźmy bezpieczni nad wodą” oraz akcję „Bezpieczne lato z Nivea
i WOPR”, obejmującą miejscowości nadmorskie,
3) W ramach współpracy z Finlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ratownicy
WOPR korzystali z preferencyjnych warunków ubezpieczeń.
W 2004 r. WOPR współdziałało z trzema strategicznymi partnerami:
Z Nivea kontynuowano akcję „Bezpieczne lato z NIVEA i WOPR”, adresowaną
głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych i prowadzoną w miejscowościach
nadmorskich;
2)
W ramach współpracy z Finlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ratownicy
WOPR korzystali z preferencyjnych warunków ubezpieczeń od następstw
nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
3)
Przy współpracy z Polkomtel S.A. zaczęto tworzyć Zintegrowany System
Ratownictwa, oddając do użytku w Sopocie i Giżycku centrum powiadamiania
ratunkowego nad wodą, z nr telefonu 601 100 100.
1)

W 2005 r. WOPR współdziałało z 3 strategicznymi partnerami:
1) Przy współpracy z Polkomtel S. A. m. in. poszerzono działalność w ramach
Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, oddając do użytku kolejne, po Sopocie
i Giżycku, centrum powiadamiania ratunkowego nad wodą telefonu 601 100 100
we Wrocławiu nad Odrą;
2) We współpracy z Nivea Polska S. A. zorganizowano m. in. konferencję z okazji Dnia
Ratownika, której celem było m. in. zainicjowanie programów motywacyjnych
dla młodzieży akcję edukacyjną „Bądźmy Bezpieczni nad wodą”, która objęła 2783
uczniów klas IV szkół podstawowych oraz akcję „Bezpieczne lato z Nivea i WOPR”
obejmującą 60 miejscowości nadmorskich, 200 wież ratowniczych i 1050 ratowników
WOPR;
3) W ramach współpracy z Finlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ratownicy
WOPR korzystali z preferencyjnych warunków ubezpieczeń od następstw
nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
W 2006 r. WOPR współdziałało z 3 strategicznymi partnerami:
1) We współpracy z Nivea Polska S.A. kontynuowano program edukacyjno-wychowawczy
dla młodzieży „Bądźmy bezpieczni nad wodą”, akcję ogólnopolską „Bezpiecznie
z Nivea i WOPR”, program „Zostań ratownikiem WOPR z NIVEA”, realizowanym
w sześciu miastach oraz akcję „Już pływam z NIVEA i WOPR”, adresowaną
do młodzieży szkolnej;
2) W ramach współpracy z Finlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ratownicy
WOPR korzystali z preferencyjnych warunków ubezpieczeń od następstw
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nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej;
3) Do końca czerwca kontynuowano współpracę z Polkomtel
Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.

S.A.

w

ramach

W 2007 r. WOPR współdziałało z jednym strategicznym partnerem, z Nivea Polska
S.A. W ramach współpracy kontynuowano program edukacyjno-wychowawczy dla
młodzieży „Bądźmy bezpieczni nad wodą”, akcję ogólnopolską „Bezpiecznie z Nicea
i WOPR”, program „Zostań ratownikiem WOPR z NIVEA”, akcję „Już pływam z NIVEA
i WOPR”. Programy profilaktyczne są adresowane głównie do dzieci i młodych ludzi,
którzy preferują sporty wodne.

II. Współpraca WOPR z organami władzy państwowej
Współpraca z organami władzy państwowej w 2003 r.
− Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy
o zlecenie zadania jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych, dotyczące
organizacji służby ratowniczej w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia oraz zakupu sprzętu
ratowniczego;
− Kontynuowano współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną na podstawie
zawartych w poprzednich latach porozumień.
Współpraca z organami władzy państwowej W 2004 r.
− Minister SWiA podpisał z WOPR 3 umowy o zlecenie zadania jednostce niezaliczonej
do sektora finansów publicznych, dotyczące organizacji służby ratowniczej w okresie
1 kwietnia–31 grudnia oraz zakupu sprzętu ratowniczego;
− Kontynuowano współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz przedstawicielami
samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa nad woda i w wodzie.
Współpraca z organami władzy państwowej w 2005 r.
– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy
o zlecenie zadania jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych, dotyczące
organizacji służby ratowniczej w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia oraz zakupu sprzętu
ratowniczego;
– Minister Sportu i Edukacji Narodowej w ramach zadania zleconego przekazał środki
finansowe, które umożliwiły kadrze polskiej udział w Mistrzostwach Europy
w ratownictwie wodnym w Alicante;
– Minister Sprawiedliwości wpisał WOPR na listę organizacji, na rzecz których mogą być
orzekane nawiązki;
– W ramach porozumienia podpisanego z Ministrem Obrony Narodowej, WOPR
współpracowało z wojskiem na szczeblach lokalnych, między innymi organizując dla
żołnierzy szkolenia z zakresu ratownictwa i korzystając z obiektów wojskowych
np. pływalni;
– Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wyznaczył dla WOPR na wodach
śródlądowych wspólne pasmo łączności o częstotliwości 156,825 Mhz (kanał 76 pasma
VHF przeznaczonego dla służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej).
Współpraca z organami władzy państwowej w 2006 r.
− Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy
o zlecenie zadania jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych, dotyczące
organizacji służby ratowniczej w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia oraz zakupu sprzętu
ratowniczego.
− W ramach porozumienia podpisanego z Ministrem Obrony Narodowej, WOPR
współpracowało z wojskiem na szczeblach lokalnych, m.in. organizując dla żołnierzy
szkolenia z zakresu ratownictwa i korzystając z obiektów wojskowych np. pływalni.
− Minister Sportu w ramach zadania zleconego przekazał środki finansowe na wspieranie
działań sportowych wśród dzieci i młodzieży.
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− W dniu 21 kwietnia 2006 r., Prezes WOPR J. Telak podpisał z Komendantem Głównym
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. K. Krzowskim porozumienie w sprawie
określenia zasad współdziałania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
− Prezydent RP Lech Kaczyński przyjął 20 lipca 2006 r. w Belwederze przedstawicieli
ochotniczych służb ratowniczych, w tym przedstawicieli WOPR z Prezesem Jerzym
Telakiem i Wiceprezesem Zarządu Głównego Bogdanem Głowackim na czele.
Prezydentowi RP towarzyszyli Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ewa
Junczyk-Ziomecka oraz Szef Obrony Cywilnej, Podsekretarz Stanu w MSWiA Paweł
Soloch. Prezydent podziękował ratownikom za ich trud w ratowaniu życia ludzkiego.
Po części oficjalnej ratownicy WOPR zwiedzili budynek Belwederu.

Współpraca z organami władzy państwowej w 2007 r.

− W dniu 11.04.2007 r. podpisano aneks do „Porozumienia w sprawie określenia zasad
−
−
−
−

współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z WOPR”, zawartego między
Komendantem Głównym Straży Pożarnej a Prezesem Zarządu Głównego WOPR.
W dniu 20 czerwca 2007 r. Prezes WOPR J. Telak podpisał z Komendantem Głównym
Policji K. Kornatowskim porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.
WOPR w 2007 r. rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie wspierania działań ratowniczych na wodach.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał z WOPR 2 umowy o zlecenie
zadania jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, dotyczące
organizacji służby ratowniczej w 2007 r. oraz zakupu sprzętu ratownictwa wodnego.
Minister Sportu w ramach zadania zleconego przekazał środki finansowe na wspieranie
działań sportowych wśród dzieci i młodzieży.

III. Współpraca WOPR z innymi
bezpieczeństwa na wodach

podmiotami

na

rzecz

poprawy

2003 r.
− Współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa na wodach z samorządami lokalnymi
oraz mediami w ramach kampanii informacyjnej.
2004 r.
– W 2004 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uczestniczyło w Targach Sportów
Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”;
– Kontynuowano współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Polskim Związkiem
Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego,
Ministerstwem Obrony Narodowej
– Rozszerzono współpracę z mediami, propagując tematykę bezpieczeństwa nad wodą
i w wodzie w okresie wakacji, upalnych dni oraz ferii zimowych.
2005 r.
– W 2005 r. podjęto współpracę z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
poprzez udział WOPR w przedsięwzięciach WOŚP, szkolenie ratowników WOPR
z użyciem defibrylatora, który został przekazany przez Fundację;
– Ze środków pochodzących z funduszu prewencyjnego Powszechny Zakład Ubezpieczeń
sfinansował zakup sprzętu ratowniczego dla 26 nadmorskich gmin, do użytku przez
WOPR;
– W dniu 15 października podpisano umowę o współpracy z Polską Radą Resuscytacji;
– Tradycyjnie kontynuowano współpracę z Państwową Strażą Pożarną i Policją,
w szczególności na szczeblach lokalnych.
2006 r.
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–

–

–

–

W 2006 r. kontynuowano współpracę z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, poprzez m.in. udział WOPR w przedsięwzięciach WOŚP i szkolenie
ratowników WOPR z użyciem defibrylatora;
Ze środków pochodzących z funduszu prewencyjnego Powszechny Zakład
Ubezpieczeń
zakupił
sprzęt
ratowniczy
dla
samorządów
terytorialnych
z przeznaczeniem dla terenowych jednostek WOPR;
Kontynuowano współpracę z Polską Radą Resuscytacji;
Kontynuowano współpracę z PSP i Policją, w szczególności na szczeblu lokalnym, oraz
z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Związkiem Harcerstwa
Polskiego, Ministerstwem Obrony Narodowej.

2007 r.
− Efektem współpracy w 2007 r. z Polskim Stowarzyszeniem Pływania Niemowląt była
I Krajowa Konferencja nt.: „Pływanie niemowląt” w dniu 2 czerwca w Zgierzu, którą
objął honorowym patronatem Prezes WOPR J. Telak.
− ENERGA S.A. przekazała WOPR 3 łodzie hybrydowe, wyposażone w specjalistyczny
sprzęt medyczny (defibrylator, deska ortopedyczna) i reflektory szperacze, które będą
prowadziły akcje ratownicze w dzień i w nocy na Wiśle w rejonie Gdańska, Torunia
i Płocka oraz trójmiejskich kąpielisk morskich.
− W dniu 5.09.2007 r. Prezes WOPR J. Telak podpisał z Prezesem Polskiego Związku
Wędkarskiego porozumienie w sprawie współdziałania na wodach.
− WOPR nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „Terranova” w zakresie poprawy
bezpieczeństwa na wodach oraz rozpowszechniania wiedzy dotyczącej pierwszej
pomocy, nauczania i doskonalenia pływania.
− Zgodnie z umową (z 15.10.2005 r.) WOPR współpracował z Polską Radą Resuscytacji;
− Kontynuowano współpracę z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa
Wodnego, Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Ministerstwem Obrony Narodowej,
szczególnie na szczeblu lokalnym.

IV. Sprawy międzynarodowe
Sprawy międzynarodowe w 2003 r.
− W dniach 13-15 czerwca na Cyprze trwały obrady Dyrektoriatu ILSE, w których
uczestniczył Prezes ZG WOPR.
− W dniach 9-12 października 2003 r. w Notwill w Szwajcarii odbył się Zjazd Generalny
ILSE, z udziałem przedstawicieli 24 krajów europejskich. Wiceprezydentem ILSE został
Prezes WOPR Jerzy Telak.
− Z okazji 90 rocznicy Niemieckiego Stowarzyszenia Ratowników (DLRG) w Bad
Nennendorf w dniach 16-17 października odbywało się sympozjum na temat
bezpieczeństwa na wodzie. WOPR reprezentował Prezes J. Telak.
Sprawy międzynarodowe w 2004 r.
W dniach 11-13 czerwca 2004 r. obyło się posiedzenie Rady Zarządzającej ILSE
w Waterford w Irlandii, w którym uczestniczyli: Prezes WOPR Jerzy Telak będący
jednocześnie Wiceprezydentem ILSE, oraz Tadeusz Zygmunt, Doradca Prezesa WOPR ds.
Międzynarodowych. Uczestnicy posiedzenia zatwierdzili budżet za 2003 r. i uchwalili
budżet na 2005 r.; omówili problemy federacji członkowskich oraz kwestie szkolenia
kadry ratowniczej, wskazując na konieczność okresowego weryfikowania uprawnień
ratowników co 3 lata. Komisja Szkolenia zaleciła federacjom członkowskim okresowe
legalizowanie certyfikatów ILS (weryfikowanie uprawnień), których wprowadzenie ma
duże znaczenie dla bezpieczeństwa osób, które aktywnie wypoczywają nad wodą.
W trakcie obrad Prezes WOPR, Jerzy Telak przedstawił Radzie Zarządzającej
sprawozdanie ze stanu przygotowań strony polskiej do Mistrzostw Europy Juniorów
w Sopocie i Gdyni. Rada pozytywnie oceniła stan zaawansowania w przygotowaniach
do mistrzostw, jednocześnie zobowiązała organizatorów do zapewnienia przeprowadzenia
kontroli antydopingowej oraz zaproponowała pomoc w przeszkoleniu sędziów WOPR
i w obsłudze przez międzynarodowych sędziów ILSE poszczególnych konkurencji
znajdujących się w programie mistrzostw.
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Sprawy międzynarodowe w 2005 r.
– W dniu 2 września WOPR uzyskało akredytację International Life Saving Federation na
międzynarodowe certyfikaty ratownicze ILS dla ratowników WOPR. Decyzja ta
wymagała uprzedniego dostosowania programów szkolenia WOPR na stopnie
młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR do programów szkolenia ILS;
– W dniach 9–11 sierpnia obyło się posiedzenie Dyrektoriatu ILSE i Nadzwyczajny Zjazd
ILSE, z udziałem Prezesa WOPR, w trakcie którego przyjęto sprawozdania z posiedzeń
w Waterford i Viareggio, raporty z działalności organizacji zrzeszonych, w tym WOPR,
omówiono projekt umowy koncesyjnej pomiędzy ILSE a narodowymi federacjami
w sprawie opracowanego w ramach Błękitnej Flagi programu oszacowania ryzyka
oraz organizacji i standardów szkoleń ekspertów kąpielisk morskich;
– W dniach 26–28 sierpnia w Międzyzdrojach odbyło się szkolenie ekspertów kąpielisk
morskich „Błękitna Flaga” z uczestnikami z Polski, Niemiec i Walii;
– W 2005 r. dał się zaobserwować wzrost zainteresowania międzynarodowymi
uprawnieniami ratowniczymi – ratownikom WOPR wydano łącznie 45 certyfikatów ILS.
Sprawy międzynarodowe w 2006 r.
− W dniach 12-13 maja 2006 r. w Patras w Grecji odbyło się posiedzenie Zarządu ILSE,
z udziałem przedstawicieli organizacji ratowniczych: Francji, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Litwy, Szwecji, Niemiec, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Serbii
i Czarnogóry, Grecji, Rosji, Cypru oraz Polski z Wiceprezydentem ILSE J. Telakiem.
W trakcie obrad przyjęto sprawozdania z posiedzenia ILSE w Travemünde,
z działalności Prezydenta i Sekretarza Generalnego ILSE, zatwierdzono bilans 2005 r.
oraz przyjęto budżet ILSE na 2007 r. Członkowie Dyrektoriatu złożyli sprawozdania
z działalności narodowych organizacji. Zaakceptowano także ideę programu
sprawnościowego ratowników, według której wszyscy ratownicy powinni poddawać się
regularnym ćwiczeniom w celu zapewnienia utrzymania poziomu wiedzy i umiejętności
oraz osiągania kolejnych szczebli kompetencji.
− W 2006 r. wydano ratownikom WOPR 48 certyfikatów ILS.
Sprawy międzynarodowe w 2007 r.
− W dniach 27-29 września 2007 r. w Porto w Portugalii odbyła się międzynarodowa
konferencja zorganizowana przez International Life Saving Federation pt. „World
Water Safety 2007”. W konferencji wzięło udział ponad 200 reprezentantów z 40
organizacji
ratowniczych
będących
pełnoprawnymi
członkami
ILS,
Polskę
reprezentował Przewodniczący Komisji Rozwoju WOPR Tomasz Zalewski. Konferencja
odbywała się w kilku równolegle prowadzonych sesjach tematycznych, na których
zaprezentowano ponad 125 artykułów. Moderatorzy poszczególnych sesji wypracowali
wnioski rekomendowane przez komitet naukowy ILS. Najważniejsze zagadnienia
konferencji zostały zaprezentowane podczas seminarium naukowego WOPR
w Mysłowicach w dniu 8 grudnia 2007 r.
− W 2007 r. wydano ratownikom WOPR 46 certyfikatów ILS.

V. Sprawy formalne i finansowe
2003 r.
WOPR jako stowarzyszenie utrzymuje się głównie z przychodów z działalności
statutowej, w tym składek członkowskich, sprzedaży kart pływackich i prowadzonych
szkoleń, ponadto ze środków pozyskanych w związku z realizacją zawartych umów,
w tym między innymi z Ministrem MSWiA (kwoty: 130453,00 zł na organizację służby
ratowniczej i 369000 zł na zakup sprzętu ratowniczego). Kontrole przeprowadzone przez
GKR WOPR oraz Departament Kontroli MSWIA potwierdziły, zachowano dyscyplinę
budżetową, środki finansowe wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, a realizacja zadań
statutowych, w tym zleconych, była prawidłowa.
W 2003 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało z rezerwy budżetowej
Premiera kwotę 200 tys. PLN na odbudowę ośrodka szkoleniowego WOPR w Tamie.
2004 r.
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W dniu 16 lutego Sąd Rejonowy wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego
Rejestru Sądowego zmian w Statucie WOPR, uchwalonych przez Nadzwyczajny Zjazd
Krajowy WOPR w dniu 6 grudnia 2003 r.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie ogólnokrajowe
utrzymuje się z przychodów z działalności statutowej, tj.: ze składek członkowskich,
prowadzenia szkoleń i sprzedaży kart pływackich oraz środków centralnych
przeznaczonych na realizację zadań zleconych. Jednostki wojewódzkie WOPR
systematycznie rozliczały się z ZG WOPR, co usprawniło realizowanie zadań statutowych.
W 2004 r. WOPR otrzymało z MSWiA kwotę 420.000,- PLN na zakup sprzętu
pływającego i 471.000,- PLN na szkolenia i działalność statutową. Dodatkowo z rezerwy
budżetowej Premiera RP uzyskano kwotę 20 000,- PLN na odbudowę ośrodka szkolenia
WOPR w Tamie. Środki na realizację zadań zleconych zostały wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem. Okresowe kontrole z MSWiA oraz Komisji Rewizyjnej WOPR nie
wykazały żadnych nieprawidłowości w działalności finansowej Zarządu Głównego WOPR.

2005 r.
WOPR jako stowarzyszenie utrzymuje się głównie z przychodów
z działalności
statutowej, w tym składek członkowskich, sprzedaży kart pływackich i prowadzonych
szkoleń, ponadto ze środków pozyskanych w związku z realizacją zawartych umów,
w tym między innymi z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu (kwota 15.000,- PLN)
i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (kwoty: 870.000,- PLN na organizację
służby ratowniczej i 1.200.000,- PLN na zakup sprzętu ratowniczego). Kontrole
przeprowadzone przez GKR WOPR oraz Departament Kontroli MSWIA potwierdziły,
że zachowano dyscyplinę budżetową, środki finansowe wydatkowano zgodnie
z przeznaczeniem a realizacja zadań statutowych, w tym zleconych, była prawidłowa.
2006 r.
WOPR utrzymuje się głównie z przychodów z działalności statutowej, w tym składek
członkowskich, sprzedaży kart pływackich i prowadzonych szkoleń, ponadto ze środków
pozyskanych w związku z realizacją zawartych umów, w tym między innymi z Ministrem
Sportu (kwota 15.000,- PLN) i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (kwoty:
1.070.000,- PLN na organizację służby ratowniczej i 600.000,- PLN na zakup sprzętu
ratowniczego). Kontrole przeprowadzone przez GKR WOPR oraz Departament Kontroli
MSWIA potwierdziły, że zachowano dyscyplinę budżetową, środki finansowe
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, a realizacja zadań, w tym zleconych, była
prawidłowa.
2007 r.
WOPR utrzymuje się z przychodów z działalności statutowej, w tym składek
członkowskich, sprzedaży kart pływackich i prowadzonych szkoleń, oraz ze środków
pozyskanych
w
związku z
realizacją
zawartych
umów, w
tym
m.in.
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 200 000,00
PLN na zakup silników do łodzi), Ministrem Sportu (kwota 60 000,00 PLN na udział
reprezentacji WOPR w międzynarodowych zawodach ratowniczych), Ministrem Spraw
Wewnętrznych i Administracji (kwoty: 1 260 000,00 PLN
na organizację służby
ratowniczej i 667 000,00 PLN na zakup sprzętu ratownictwa wodnego). Kontrole
przeprowadzone przez GKR WOPR oraz Departament Kontroli MSWIA wykazały,
że zachowano dyscyplinę budżetową, środki finansowe wydatkowano zgodnie
z przeznaczeniem, a realizacja zadań, w tym zleconych, była prawidłowa.

VI. Wybrane dane statystyczne opracowane na podstawie sprawozdań
jednostek wojewódzkich WOPR
2003 r.
− W 2003 r. WOPR liczyło 64594 członków, w tym: 39013 młodszych ratowników WOPR,
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16648 ratowników WOPR, 1263 starszych ratowników WOPR i 572 instruktorów
WOPR.
− Według danych WOPR, w 2003 r. utonęło 661 osób, uratowano 404 osoby. Według
Policji, liczba utonięć jest zawsze wyższa, gdyż dane policyjne obejmują również
przypadki utonięcia np. w studniach, rowach melioracyjnych, kanałach i gliniankach.
− W jednostkach terenowych wydano: 46644 kart pływackich, w tym 4188 specjalnych.
− Jednostki terenowe WOPR dysponowały sprzętem pływającym w liczbie 1487 szt.,
w tym z silnikiem 670 szt.
2004 r.
– W 2004 r. WOPR liczyło 64051 członków, w tym: 39136 młodszych ratowników WOPR,
16087 ratowników WOPR, 1302 starszych ratowników WOPR i 592 instruktorów
WOPR.
– Według danych WOPR, w 2004 r. utonęło 427 osób, uratowano 1483 osoby, Policja
odnotowała 564 przypadki utonięć i 294 osoby uratowane. Dane policyjne różnią się
od danych WOPR, gdyż obejmują również przypadki utonięcia np. w studniach, rowach
melioracyjnych, kanałach i gliniankach.
– W jednostkach terenowych wydano: 33990 kart pływackich, w tym 2798 specjalnych.
– Jednostki terenowe WOPR dysponowały sprzętem pływającym w liczbie 1361 sztuk,
w tym z silnikiem 606 szt.

–

–

–

–

–

–
–

–
–

2005 r.
W 2005 r. WOPR liczyło 66 037 członków, w tym: 40068 młodszych ratowników
WOPR, 17130 ratowników WOPR, 1293 starszych ratowników WOPR i 594
instruktorów WOPR.
Według danych WOPR w 2005 r. utonęło 536 osób, uratowano 1944 osoby, według
danych Policji liczba utonięć w 2005 r. wyniosła 583, przy czym dane policyjne
obejmują również przypadki utonięcia np. w studniach, rowach melioracyjnych,
kanałach i gliniankach.
W jednostkach terenowych wydano: 5757 legitymacji członkowskich, 29909 kart
pływackich, 2690 specjalnych kart pływackich. Biuro ZG WOPR wydało: 7675
legitymacji członkowskich, 28371 kart pływackich, 2860 specjalnych kart pływackich,
2991 kart identyfikacyjnych WOPR.
Jednostki terenowe WOPR dysponowały sprzętem pływającym w liczbie 1123
sztuk,
w tym z silnikiem 434 szt.
2006 r.
W 2006 r. WOPR liczyło 68837 członków, w tym: 42619 młodszych ratowników
WOPR, 18379 ratowników WOPR, 1260 starszych ratowników WOPR i 581
instruktorów WOPR.
Ratownicy WOPR w 2006 r. korzystali z 1104 jednostek pływających (w tym 442
łodzie z silnikiem).
Według danych WOPR, w 2006 r. utonęło 596 osób, uratowano 1723 osoby. Według
Policji, liczba utonięć jest zawsze wyższa, gdyż dane policyjne obejmują również
przypadki utonięcia np. w studniach, rowach melioracyjnych, kanałach i gliniankach.
W jednostkach terenowych wydano: 7375 legitymacji członkowskich, 27645 kart
pływackich, 2816 specjalnych kart pływackich.
Biuro ZG WOPR wydało: 8842 legitymacji członkowskich, 30979 kart pływackich,
2860 specjalnych kart pływackich, 4022 kart identyfikacyjnych WOPR.

2007 r.
− W 2007 r. WOPR liczyło 640437 członków, w tym: 39462 młodszych ratowników
WOPR, 18195 ratowników WOPR, 1182 starszych ratowników WOPR i 579
instruktorów WOPR.
− Ratownicy WOPR w 2007 r. korzystali z 1215 jednostek pływających (w tym 507 łodzi
z silnikiem).
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− Według danych WOPR, w 2007 r. utonęło 497 osób, uratowano 3531 osób. Według
Policji, liczba utonięć jest zawsze wyższa, gdyż dane policyjne obejmują również
przypadki utonięcia np. w studniach, rowach melioracyjnych, kanałach i gliniankach.
− W jednostkach terenowych wydano: 8701 legitymacji członkowskich, 32574 kart
pływackich, 2969 specjalnych kart pływackich.
− Biuro ZG WOPR wydało: 10965 legitymacji członkowskich, 33850 kart pływackich,
3236 specjalnych kart pływackich, 4266 kart identyfikacyjnych WOPR.
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