
Informacja z zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR - 25.06.2015 r. 

 

 

W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR 

z udziałem przedstawiciela Sądu Koleżeoskiego, na którym: 

 

1) przedstawiono działalnośd Beskidzkiego WOPR w 2015 roku, 

 

2) omówiono plan pracy Beskidzkiego WOPR w sezonie letnim 2015 roku, 

 

3) przedstawiono i zatwierdzono bilans finansowy za 2014 rok. 

  



Informacja z zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR - 17.12.2015 r. 

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR 

z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeoskiego, na którym: 

 

1) omówiono działalnośd stowarzyszenia w 2015 roku, ze szczególnym 

uwzględnieniem uprawnieo i obowiązków Beskidzkiego WOPR jako podmiotu 

uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego; 

 

2) dokonano analizy działao ratowniczych podjętych w mijającym roku na 

wszystkich zabezpieczanych obszarach wodnych (jeziora, pływanie kryte 

i odkryte); 

 

3) zapoznano zebranych z działaniami jednostek terenowych Beskidzkiego 

WOPR w zakresie: 

- profilaktyki i edukacji (np. prelekcje dla dzieci dotyczące bezpieczeostwa nad 

wodą, bezpłatna nauka pływania dla dzieci), 

- popularyzacji pływania (np. zawody pływackie dla uczniów i dla dorosłych, 

pokazy ratownicze na pływalniach), 

- prewencji (np. patrole ratownicze, zabezpieczanie regat, spływów, skoków 

spadochronowych do wody), 

- dodatkowych kursów dla ratowników wodnych (np. dotyczących działao 

ratowniczych na lodzie), 

- dwiczeo z dziedziny ratownictwa wodnego, prowadzonych we współpracy 

z Policją i Strażą Pożarną; 

 

4) omówiono działalnośd szkoleniową Beskidzkiego WOPR w mijającym roku, 

tj. kursy wewnątrzorganizacyjne oraz w szczególności szkolenia ratowników 

wodnych, realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 

2012 r. w sprawie szkoleo w ratownictwie wodnym; skala tegorocznej 

działalności szkoleniowej – podobna jak w roku 2014; 



5) dokonano analizy finansów Beskidzkiego WOPR za rok 2015, tj. dochodów 

(w szczególności: dotacje z budżetów administracji rządowej i samorządowej 

oraz zyski z odpłatnej działalności pożytku publicznego – obsługa ratownicza 

pływalni) i wydatków (w szczególności: zakup sprzętu specjalistycznego 

niezbędnego do zapewnienia całorocznej gotowości do wykonywania 

ratownictwa wodnego – działanie Grup Interwencyjnych Beskidzkiego WOPR). 


