Kędzierzyn-Koźle, dnia 23 czerwca 2012 roku.

Zarząd Główny
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

WNIOSEK nr 1
Niniejszym wnoszę o przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie niezatwierdzania
protokołu z Posiedzenia Zarządu Głównego WOPR w Szczecinie z dni 20-21 kwietnia 2012
roku, jako niezgodnego z faktycznym przebiegiem obrad i zawierającego szereg drastycznych
błędów merytorycznych, oraz o zwrócenie go do ponownego napisania przez osobę –
protokólanta obecnego na posiedzeniu Zarządu Głównego w Szczecinie.
Projekt uchwały w załączeniu.
Uzasadnienie:
Protokół zamieszczony już na stronie internetowej www.wopr.pl przedstawiony w dniu
dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu Głodnego WOPR zawiera błędy merytoryczne,
potwierdzające nieprawdę i jest niezgodny z § 11 Regulaminu Zarządu Głównego WOPR
określającym w ośmiu punktach, co powinien zawierać protokół z posiedzenia Zarządu
Głównego WOPR. Przedstawiony protokół nie zawiera:
1. imion i nazwisk, funkcji obecnych członków Zarządu Głównego WOPR;
2. nazwiska zabierających głos oraz treść ich wystąpień;
3. liczbę oddanych głosów „za”, „wstrzymanych” i „przeciw” uchwałom;
4. treści uchwał;
5. odrębne zdanie członka w danej kwestii;
6. datę i podpis protokolanta.
Protokół nie spełnia sześciu z ośmiu warunków. Zawiera błędy merytoryczne, od błędów
w ilości naliczanych głosów lub braku podania ilości oddanych głosów podczas głosowań,
poprzez „dopisywanie merytorycznych treści, które nie były wypowiadane”, albo pomijanie
ważnych treści wypowiedzianych przez występujących, głownie Członków Zarządu
Głównego.
Protokół jest napisany w sposób tendencyjny oraz przez osobę, która nie uczestniczyła
w szczecińskim posiedzeniu. Niektóre przytaczane wypowiedzi mają formę stenogramu,
cytowane jest każde słowo i zawierają połowę lub nawet więcej strony protokołu, a inne albo
są pomijane, albo kilkuminutowe wystąpienie opisane jest w kilku słowach nie
przekazujących sensu wypowiedzi. Treść protokołu nie przekazuje obiektywnie przebiegu
obrad. Brak jest treści uchwał Zarządu, ale pisma – załączniki do protokołu np. nieobecnego
pana Baraniewicza są dosłownie przepisane do protokołu.
Należy tu zaznaczyć, że przedstawienie takiego projektu protokołu Członkom Zarządu
Głównego WOPR do wniesienia uwag, nie może nakładać na nich obowiązku napisania
go od nowa. Obsługę Zarządu Głównego, w tym jego posiedzeń, zapewnia Biuro WOPR,
za które odpowiada Prezes WOPR. Rolą Członków Zarządu Głównego nie jest więc
wykonywanie pracy pracowników własnego biura.
Zważywszy na powyższe, uważam wniosek za całkowicie zasadny.
Członek Zarządu Głównego WOPR

