
STATUT WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

(TEKST JEDNOLITY) 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej, zwane dalej Dąbrowskie WOPR działa 

na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o kulturze fizycznej, Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, innych przepisów  regulujących działanie WOPR, Statutu WOPR 

oraz niniejszego statutu.  

§2 

Dąbrowskie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym 

Pogotowiu  Ratunkowym  Województwa Śląskiego.  

§ 3 

Terenem działania i siedzibą władz Dąbrowskiego WOPR jest obszar miasta Dąbrowa Górnicza. 

§4 

Dąbrowskie WOPR posiada osobowość prawną. 

§5 

1. Dąbrowskie WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Dąbrowskie WOPR może zatrudniać pracowników. 

§6 

1. Dąbrowskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych 

przepisami prawa.  

2. Dochód z działalności gospodarczej Dąbrowskiego WOPR służy realizacji jego celów statutowych. 

3. Przedmiotem działalności Dąbrowskiego WOPR jest:  

a. 47-99-Z -  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

b. 74-90-Z -  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

c. 77-21-Z -  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 



d. 77-34-Z -  Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 

e. 85-51-Z -  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

f. 85-59-B -  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

g. 86-90-D -  Działalność paramedyczna,  

h. 93-12-Z -  Działalność klubów sportowych. 

§7  

Dąbrowskie WOPR może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń 

oraz organizacji o podobnym lub takim samym profilu działania.  

§8 

Dąbrowskie WOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych. 

Rozdział II 

 CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 §9  

Celem Dąbrowskiego WOPR jest: 

1. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach przybrzeżnych i wodach śródlądowych m.in. 

parki wodne, kryte pływalnie, kąpieliska itp. 

2. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się, uprawiających 

sporty wodne oraz przebywających na kąpieliskach. 

3. Reprezentowanie na zewnątrz interesów członków Dąbrowskiego WOPR.  

§10 

Dąbrowskie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1. Organizowanie wodnej służby ratowniczej. 

2. Zapobieganie utonięciom i innym wypadkom w wodzie przez:  

a) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,  

b) egzaminowanie i wydawanie dokumentów i odznak  potwierdzających umiejętność pływania,  

c) propagowanie w społeczeństwie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą, kąpieli 

oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego,  

d) prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  



e) szkolenie profesjonalnej służby ratowniczej,  

f) nadawanie i weryfikowanie stopni ratowniczych, 

g) organizowanie i prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących umiejętności ratownicze, 

h) organizowanie, kierowanie, koordynowanie i  prowadzenie  działań ratowniczych, 

i) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków, 

j) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 

zainteresowanymi bezpieczeństwem powszechnym  i porządkiem publicznym na wodach oraz 

obrona cywilną  i ochroną środowiska wodnego,  

k) dokonywanie przeglądów obiektów takich jak kąpieliska, pływalnie i parki wodne, 

l) stwierdzanie zagrożeń osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne oraz 

występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia 

zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń 

stwarzających takie zagrożenie, 

m) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, 

n) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii 

technicznych na wodach,  

o) dokonywanie przeglądów i wydawanie  zaświadczenia bezpieczeństwa kąpielisk, miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów  dysponujących nieckami basenowymi, 

p) przekazywanie  informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych, w tym na wyznaczonych 

obszarach wodnych, właściwej radzie gminy i zainteresowanym organom, 

q) wydawanie  ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków 

przydatnych w ratownictwie wodnym, 

r) inicjowanie  i prowadzenie prac badawczych  w zakresie bezpieczeństwa na wodach, 

3. Występowanie w obronie interesów ratowników WOPR. 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych 

przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych. 

5. Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi, 

zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi. 

6. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

7. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego. 



8. Ustalanie szczegółowych programów i prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz wydawanie 

odpowiednich zaświadczeń i dokumentów. 

9. Nadawanie  stopni ratownikom wodnym i instruktorom. 

10. Szkolenie  ratowników wodnych i instruktorów oraz przewodników psów ratowniczych. 

11. Prowadzenie  przedsięwzięć profilaktycznych i  edukacyjnych  z zakresu bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych, w tym na wyznaczonych obszarach wodnych, oraz przeciwdziała alkoholizmowi 

i narkomani. 

12. Prowadzenie  rejestru  własnych statków ratowniczych. 

13. Dokumentowanie przedsięwzięć organizacyjnych i prowadzenie rejestru działań ratowniczych. 

14. Tworzenie dodatkowych  wewnętrznych sekcji, których zadaniem jest wspomaganie celów i zadań 

WOPR w celu poprawy bezpieczeństwa : 

a) sekcja motorowodna, 

b) sekcja płetwonurków, 

c) sekcja psów ratowniczych, 

d) sekcja sportowa. 

15. Prowadzenie  wszelkiej  działalność mającej na celu ograniczenie liczby utonięć. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§11 

Członkami Dąbrowskiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.  

§12 

 Dąbrowskie WOPR zrzesza członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§13 

1. Członkiem zwyczajnym Dąbrowskiego WOPR może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność  

do czynności prawnych , nie pozbawiona  praw publicznych , identyfikująca się  ze statutowymi  

celami WOPR. 

2. Osoba małoletnia w wieku od16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

po uzyskaniu pisemnej zgody ustawowego przedstawiciela może być członkiem zwyczajnym i 

korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość muszą 

stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  



3. Osoba małoletnia poniżej lat 16 może, po uzyskaniu pisemnej zgody ustawowego przedstawiciela, 

być członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz 

bez czynnego i biernego prawa wyborczego.  

4. Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.  

§14 

Członek zwyczajny Dąbrowskiego WOPR ma prawo:  

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym,  

2. czynnego i biernego prawa wyborczego,  

3. uczestniczyć w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Dąbrowskiego WOPR oraz wysuwać 

postulaty i wnioski wobec władz,  

4. korzystać ze środków i pomocy Dąbrowskiego WOPR dla realizacji celów statutowych,  

5. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Dąbrowskiego WOPR,  

6. używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw WOPR w imprezach i zawodach.  

§15 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:  

1. branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Dąbrowskiego WOPR,  

2. przestrzeganie przepisów statutu oraz regulaminów, uchwał i postanowień Dąbrowskiego WOPR,  

3. opłacanie ustalonych składek członkowskich i innych świadczeń, 

4. godne reprezentowanie Dąbrowskiego WOPR. 

§16 

1. Członkiem wspierającym Dąbrowskiego WOPR może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca 

pełną zdolność do czynność prawnych, która zadeklarowała świadczenie na rzecz Dąbrowskiego 

WOPR.  

2. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.  

3. Członka wspierającego przyjmuje zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.  

§17 

Członek wspierający ma prawo:  

1. Uczestniczenia w życiu Dąbrowskiego WOPR. 

2. Noszenia odznaki WOPR. 

3. Innych uprawnień przyznanych przez zarząd Dąbrowskiego WOPR. 



§18 

1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie członkom zwyczajnym, 

szczególnie zasłużonym dla Dąbrowskiego WOPR.  

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.  

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.  

§19 

Członkostwo w Dąbrowskim WOPR ustaje na skutek:  

1. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa wyrażonej w formie pisemnej. 

2. Skreślenia z listy członków Dąbrowskiego WOPR z powodu zalegania z opłatą świadczeń przez 

okres dłuższy niż dwa lata. 

3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą 

prawną. 

4. Wykluczenia członka w drodze postanowienia zarządu z powodu działania na szkodę Dąbrowskiego 

WOPR lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. 

5. Rozwiązania się Dąbrowskiego WOPR.  

6. Decyzji Komisji Dyscyplinarnej o wykluczeniu z Dąbrowskiego WOPR. 

§19a  

Każdemu członkowi Dąbrowskiego WOPR przysługuje możliwość odwołania się do Walnego Zebrania 

Członków w przypadku podjęcia w stosunku do jego osoby decyzji o skreśleniu z listy członków lub 

wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia. 

Rozdział IV 

WŁADZE 

 §20 

1. Władzami Dąbrowskiego WOPR są: 

a) Walne Zebranie,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna,  

d) Komisja dyscyplinarna. 

2. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym wg decyzji 

Walnego Zebrania.  



3. Uchwały władz Dąbrowskiego WOPR podejmowane są:  

a) w przypadku Walnego Zebrania zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, 

przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, 

b) w przypadku niespełnienia warunku obecności ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do 

głosowania Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, w którym uchwały podejmowane są 

zwykłą większością głosów obecnych osób uprawnionych, nie mniej jednak niż 15 osób, z 

wyłączeniem uchwał określonych w§ 37, 

c) w przypadku Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej zwykłą większością głosów 

osób wchodzących w skład danej władzy, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków danej władzy.  

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Dąbrowskiego WOPR w trakcie 

trwania jego kadencji skład odpowiedniej władzy jest uzupełniany w drodze kooptacji. Liczba 

dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może być większa niż 1/3 ogólnej liczby 

członków pochodzących z wyboru. Jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy 

uzupełnienia nie przeprowadza się.  

WALNE ZEBRANIE 

 §21 

1. Najwyższą władzą Dąbrowskiego WOPR jest Walne Zebranie.  

2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni (delegaci) za wyjątkiem członków z §13 pkt 3, 

b) z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Głównego WOPR, Władz Wojewódzkich WOPR, 

przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia delegatów co najmniej 

na 14 dni przed terminem zebrania.  

4. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd, w trybie określonym w statucie, władzą 

uprawnioną do zwołania Walnego Zebrania jest Komisja Rewizyjna.  

§22 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie obraduje wg ustalonego regulaminu obrad.  

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje wyznaczone przez Walne Zebranie Prezydium.  

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:  

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,  



b) uchwalenie statutu i jego zmian,  

c) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,  

d) uchwalanie budżetu,  

e) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulgi zwolnień od tych składek 

lub świadczeń,  

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze,  

i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Komisji 

Dyscyplinarnej,  

j) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,  

k) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,  

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,  

n) decydowanie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.  

o) wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki. 

§23 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Dąbrowskiego WOPR zwołuje Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu,  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

ZARZĄD 

 §24 

1. Zarząd kieruje pracami Dąbrowskiego WOPR pomiędzy Walnymi Zebraniami i za swoje decyzje 

odpowiada przed Walnym Zebraniem i Komisją Rewizyjną.  

2. Zarząd tworzy 9-11 osób wraz z prezesem wybieranych przez Walne Zebranie. 



3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni posiadający pełnię praw 

członkowskich.  

4. Zarządowi przysługuje prawo wykluczenia ze swojego grona członka zarządu z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zebraniach Zarządu.  

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, przy czym 

posiedzenie nowo wybranego Zarządu powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia wyborów.  

6. Zarząd Dąbrowskiego WOPR reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.  

§25  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Bieżące kierowanie pracami Dąbrowskiego WOPR.  

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.  

3. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności Dąbrowskiego WOPR i jego członków.  

4. Reprezentowanie Dąbrowskiego WOPR i jego członków na zewnątrz.  

5. Ustalanie okresowych planów działań i ich realizacja.  

6. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub utraty praw członkowskich.  

7. Powoływanie organów pomocniczych Zarządu.  

8. Zwoływanie Walnego Zebrania Dąbrowskiego WOPR i składanie mu sprawozdań z działalności.  

9. Podejmowanie decyzji w sprawie nagród i wyróżnień.  

10. Rozstrzyganie sporów, między członkami.  

11. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Dąbrowskiego WOPR.  

12. Uchwalenie budżetu i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych. 

13. Powoływanie i rozwiązywanie drużyn WOPR. 

14. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie tytułu członka honorowego. 

KOMISJA REWIZYJNA  

§26 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Dąbrowskiego WOPR.  

2. Komisja Rewizyjna odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem za swoje działania i decyzje.  

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków zwyczajnych wybieranych przez Walne Zebranie 

Dąbrowskiego WOPR, którzy nie są jednocześnie członkami Zarządu.  



4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.  

§27  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Dąbrowskiego WOPR oraz 

zatwierdzanie rocznego bilansu.  

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzanych kontroli i 

żądaniem wyjaśnień.  

3. Składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem z działalności Dąbrowskiego WOPR oraz 

występowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

4. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.  

5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia 

działań niezgodnych z prawem bądź Statutem oraz istnienia istotnych zagrożeń dla Dąbrowskiego 

WOPR.  

KOMISJA  DYSCYPLINARNA 

§28 

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 5 – 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze 

swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej lub wyznaczony przez niego członek ma prawo udziału z 

głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 

3. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie własnego regulaminu i orzeka w składzie co najmniej 3 

członków. 

4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach  Dąbrowskiego 

WOPR. 

§29 

Komisja Dyscyplinarna jest władzą  Dąbrowskiego WOPR powołaną do: 

1. Rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia statutu lub uchwał władz przez członków. 

2. Rozpatrywania i rozstrzygania spraw wniesionych. 

3. Uchwalenia własnego regulaminu. 

§30 



Komisja Dyscyplinarna może wymierzać kary upomnienia, nagany i zawieszenia w prawach członka oraz 

wykluczenia z Dąbrowskiego WOPR. 

Rozdział  V 

DRUŻYNY  WOPR 

§31 

1. Drużyna WOPR w rejonie działania jest podstawową jednostką WOPR. 

2. W skład drużyny wchodzi co najmniej 5 członków zwyczajnych. 

3. Drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi. 

4. Powołanie drużyny odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu. 

5. Drużyna wybiera kierownika spośród swych członków w głosowaniu bezwzględną większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych. 

§32 

Do zadań drużyny WOPR należy: 

1. realizowanie celów statutowych w rejonie działania. 

2. udzielanie pomocy na obszarach wodnych. 

3. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami. 

4. prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w rejonie działania. 

5. organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenia umiejętności ratowniczych swoich członków. 

6. podnoszenie kwalifikacji ratowniczych oraz uzyskanie uprawnień przydatnych w ratownictwie 

wodnym. 

7. organizowanie i strzeżenie kąpielisk. 

8. wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa 

konserwacja i przechowywanie. 

9. organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak 

potwierdzających umiejętność pływania. 

 

 

Rozdział VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§33 



Majątek Dąbrowskiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§34 

1. Źródłami powstania majątku Dąbrowskiego WOPR są:  

a) opłaty, wpisowe i składki członkowskie,  

b) dochody z nieruchomości, ruchomości i wartości niematerialnych,  

c) dotacje i subwencje,  

d) darowizny, zapisy i spadki,  

e) wpływy z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej,  

f) dochody z ofiarności publicznej.  

2. Dąbrowskie WOPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym 

prawem.  

3. Dąbrowskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach prawa.  

4. Dochód z działalności gospodarczej Dąbrowskie WOPR przeznacza na realizację celów statutowych 

i nie może być on przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego 

pracownikami.  

§35 

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

Dąbrowskiego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd, w tym prezesa 

lub wiceprezesa oraz jednego z członków Zarządu. 

§36 

Dąbrowskie WOPR może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i 

korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe. 

 

Rozdział VI 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZYWANIE DĄBROWSKIEGO WOPR 

§37 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Dąbrowskiego WOPR 

przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

polowy członków uprawnionych do głosowania.  



2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Dąbrowskiego WOPR mogą być przedmiotem 

obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.  

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Dąbrowskiego WOPR Walne Zebranie określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.  

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§38 

Statut oraz jego postanowienia wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu 

Rejestrowego. 

 

 

 


