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Katowice dn. 15.01. 2018r.  

Sprawozdanie  

z działalności Śląskiej Komisji Rewizyjnej 

Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach  

wybranej na X Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 15.12.2012r.  

w Mysłowicach  za okres 15.12.2012r. – 20.01.2018r.  

 

 
Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybrana została na X Zjeździe w dniu 15.12.2012r. i w tymże samym 

dniu ukonstytuowała się następująco:  

1. Mariusz Żołędziewski Przewodniczący 

2. Kubica Adam  Zastępca 

3. Kuna Marek  Sekretarz 

4. Borgulat Grzegorz Członek 

5. Pytlasiński Adam Członek 

6. Krużołek Piotr Członek 

7. Jaksik Damian Członek 

 

ŚKR w okresie kadencji zebrała się 8 razy. Już na pierwszym zebraniu podjęła działania celem 

przeanalizowania i przeprowadzenia rekontroli oddziałów i drużyn w których w poprzedniej kadencji 

wykazano nieprawidłowości które miały ustalony termin ich usunięcia oraz opracowanie regulaminu 

kontroli.  ŚKR tej kadencji działała w zmieniających się przepisach prawnych w zakresie działalności 

ŚWOPR-u.. Komisja działała w oparciu o plan pracy. Wykorzystując powszechność przekazu 

informacji wprowadzono dalsze doskonalenie  w formie elektronicznej system protokołów kontroli jak  

i przekazu wniosków o udzielanie absolutorium kontrolowanych oddziałów i drużyn. Oczywiście należy 

zaznaczyć, że nie wszystko odbyło się idealnie, były niedociągnięcia i niewielkie braki w założonych 

celach w nowoczesnym systemie. Nie mniej jednak ta forma działania pozwoliła na oszczędności 

finansowe, materiałowe i czasowe dla wszystkich podmiotów. Mamy nadzieję, że następna komisja 

pójdzie dalej tym tokiem i udoskonali system.  

Należy podkreślić że ŚKR  w swoich działaniach tak jak w poprzednich latach nadal przyjmuje 

dyrektywę , że nie ma być wyroczniom dla działaczy i działalności WOPR lecz ciałem doradczym  

i wspomagającym dla działalności drużyn i oddziałów Śląskiego WOPR w Katowicach.  

Członkowie Komisji przeprowadzili kontrole wszystkich oddziałów i drużyn Śląskiego WOPR-u 

nie posiadających osobowości prawnej. Kontrole ujawniły wiele nieprawidłowości w działalności 

finansowej i merytorycznej. W dwóch przypadkach nie złożono wniosków o  udzieleni absolutorium  



 2 

co do ustępujących osób z powodu braku możliwości kontroli a w pozostałych przypadkach określono 

terminy usunięcia nieprawidłowości. Dlatego wiele nieprawidłowości udało się sprostować i wyjaśnić.  

Często nieprawidłowości wynikały nie z braku pracy i zaangażowania działaczy lecz z braku 

znajomości prawa i braku  informacji. Dlatego w sprawozdaniu nadal wnioskujemy o to by przyszłe 

wybrane władze Śląskiego WOPR-u podjęły działanie w celu ujednolicenia działalności merytoryczno – 

biurowej we wszystkich podmiotach Śląskiego WOPR.  

Przeprowadzona  kontrola ZW ŚWOPR w Katowicach wykazała zaangażowanie członków  

w działalność na wielu obszarach jak ; prawo, szkolenia, organizacja, pozyskiwanie środków itp.  

Ilość kursów i uczestników została wykazana w protokole kontrolnym.  Działalność finansowa 

prowadzona jest prawidłowo przez podmiot zewnętrzny w systemie księgowości elektronicznej ale 

wymaga opracowania lub zaktualizowania przez biuro Ś WOPR regulaminów prowadzenia 

dokumentacji. Prowadzenie nadzoru nad działalnością oddziałów i drużyn nadal wymaga bieżących 

korekt organizacyjnych jak i zmian w zapisach statutowych celem usprawnienia prowadzenia biur,  

finansów i wszelkiego rodzaju rozliczeń oraz ewidencji sprzętu będącego własnością Śląskiego  WOPR.  

  Podsumowując całościową działalność Zarządu Wojewódzkiego ŚWOPR w Katowicach Śląska  

Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Wojewódzkiemu ŚWOPR w Katowicach.  

Praca w WKR wymagała od jej członków wiele poświęcenia własnego czasu, wiedzy 

 i dyplomacji. Dlatego dziękuję zaangażowanym członkom ŚKR za poświęcenie się na rzecz 

 jej działalności. Zwracam się również do delegatów zgłaszających się do wyborów do ŚKR  

by wzięli pod uwagę fakt, aby komisja pracowała sprawnie należy się jej poświęcić, a nie być 

wybranym tylko dla prestiżu. Na pewno w  nadchodzącej kadencji ŚKR nadal będzie czekało dużo 

 pracy w celu wypracowania uniwersalnej i skoordynowanej formy pracy.   

Wnioskujemy również o zwiększenie liczby członków ŚKR do 9 na następną kadencję.  

Wniosek motywujemy tym iż dokonanie potrzeb kontroli podległych podmiotów Ś WOPR wymaga 

wiele czasu i pracy.  Przy obecnej ilości członków pokazało, że jest to bardzo czasochłonne i zmuszało 

wszystkich członków ŚKR do poświęcenia więcej własnego czasu by komisja mogła wykonać swoje 

zadania.  

 

         Przewodniczący ŚKR  

         mgr Mariusz Żołędziewski 

 


