
 

 

UCHWAŁA nr 9/8/IX/11 

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO  

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

z dnia 4 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie orderu, krzyży, medali i odznaczeń 

 

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

zwanego dalej „WOPR”, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustanawia się odznaki, medale, krzyże i order za zasługi dla WOPR, którymi są: 

1) Brązowa Honorowa Odznaka WOPR; 

2) Srebrna Honorowa Odznaka WOPR;  

3) Złota Honorowa Odznaka WOPR; 

4) Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym; 

5) Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym; 

6) Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR”; 

7) Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR”; 

8) Odznaka „Błękitny Krzyż WOPR”; 

9) Medal WOPR „Za Zasługi”; 

10) Medal WOPR „Za Szczególne Zasługi”; 

11) Medal WOPR „Za Wybitne Zasługi”; 

12) Brązowy medal za zasługi dla WOPR; 

13) Srebrny medal za zasługi dla WOPR; 

14) Złoty medal za zasługi dla WOPR; 

15) Brązowy krzyż za zasługi dla WOPR; 

16) Srebrny krzyż za zasługi dla WOPR; 

17) Złoty krzyż za zasługi dla WOPR; 

18) Order Błękitnego Krzyża WOPR. 

 

§ 2 

 

Ustanawia się medal „Za uratowanie życia tonącemu”. 

 

§ 3 

 

W celu upamiętnienia szczególnych zdarzeń i jubileuszy mogą być wprowadzone 

okolicznościowe odznaki i medale. 

 

§ 4 

 

1. Decyzje w sprawie nadania odznak i medali podejmuje Prezes WOPR. 

2. „Kapituła Odznaczeń WOPR”, zwana dalej „Kapitułą”, jako zespół opiniodawczy 

wspomaga Prezesa WOPR w podejmowaniu decyzji określonych w ust. 1. 

3. Zadania i zakres działania oraz terminy posiedzeń Kapituły określają odrębne przepisy.  

 

§ 5 

 

Wnioski o nadanie odznak i medali, wymienionych w § 1 pkt 1 i 2, prezesi jednostek 

wojewódzkich WOPR składają w biurze WOPR na co najmniej 30 dni przed terminem 

posiedzenia Kapituły. 

 



§ 6 

 

1. „Brązowa Honorowa Odznaka WOPR” może być nadana członkowi WOPR, który 

działając, przez co najmniej pięć lat, zasłużył się dla WOPR.  

2. Wniosek o nadanie odznaki wymienionej w ust. 1 nie wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 

 

§ 7 

 

„Srebrna Honorowa Odznaka WOPR” może być nadana członkowi WOPR, który działając, 

przez co najmniej dziesięć lat, w tym, co najmniej pięć lat od nadania Brązowej 

Honorowej Odznaki WOPR, w sposób szczególny zasłużył się dla WOPR.  

 

§ 8 

 

„Złota Honorowa Odznaka WOPR” może być nadana członkowi WOPR, który działając, 

przez co najmniej piętnaście lat w WOPR, w tym co najmniej pięć lat od nadania Srebrnej 

Honorowej Odznaki WOPR, wybitnie zasłużył się dla WOPR. 

 

§ 9 

 

Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym może być nadana członkowi, 

WOPR, który działając, przez co najmniej dwadzieścia lat w WOPR, w tym, co najmniej 

pięć lat od nadania Złotej Honorowej Odznaki WOPR, przyczynił się do rozwoju WOPR.  

 

§ 10 

 

Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym może być nadana członkowi, 

WOPR, który działając, przez co najmniej dwadzieścia pięć lat w WOPR, w tym 

co najmniej pięć lat od nadania Złotej Odznaki WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym, 

szczególnie przyczynił się do rozwoju WOPR. 

 

§ 11 

 

Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR”, może być nadana zasłużonym ratownikom WOPR, 

wyróżniającym się wzorową pracą i działalnością, przez co najmniej 15 sezonów, 

udokumentowaną w legitymacji członka WOPR, w szczególności wpisanymi pochwałami  

i wyróżnieniami. 

 

§ 12 

 

Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR”, może być nadana zasłużonym instruktorom 

WOPR, wyróżniającym się wzorową działalnością szkoleniową, przez co najmniej 10 lat. 

 

§ 13 

 

Odznaka „Błękitnego Krzyża WOPR” może być nadana osobie fizycznej, niebędącej 

członkiem WOPR, za zasługi dla WOPR. 

 

§ 14 

 

1. Medal WOPR „Za Zasługi” może być nadany osobom prawnym, organom i innym,  

za zasługi dla WOPR. 

2. Medal WOPR „Za Szczególne Zasługi” może być nadany osobom prawnym, organom 

i innym, za szczególne zasługi dla WOPR. 

3. Medal WOPR „Za Wybitne Zasługi” może być nadany osobom prawnym, organom 

i innym, za wybitne zasługi dla WOPR. 



§ 15 

 

1. „Brązowy medal za zasługi dla WOPR” może być nadany osobom fizycznym, które 

położyły zasługi dla WOPR, spełniając czyny w specjalnie ciężkich warunkach, 

 z wykazaniem wyjątkowej odwagi i poświęcenia lub przekraczające zakres ich 

zwykłych obowiązków, a przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa osób 

pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne. 

2. Srebrny medal za zasługi dla WOPR może być nadany osobom fizycznym za zasługi 

wskazane w ust. 1, trzy lata po nadaniu brązowego medalu za zasługi dla WOPR. 

3. Złoty medal za zasługi dla WOPR może być nadany osobom fizycznym za zasługi 

wskazane w ust. 1, trzy lata po nadaniu srebrnego medalu za zasługi dla WOPR. 

 

§ 16 

 

1. Brązowy krzyż za zasługi dla WOPR może być nadany osobom, które położyły zasługi 

dla WOPR, w organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi  

lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, 

trzy lata po nadaniu złotego medalu za zasługi dla WOPR. 

2. Srebrny krzyż za zasługi dla WOPR może być nadany osobom, które położyły 

szczególne zasługi dla WOPR, w organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które 

uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia  

na obszarze wodnym, trzy lata po nadaniu brązowego krzyża za zasługi dla WOPR.  

3. Złoty krzyż za zasługi dla WOPR może być nadany osobom, które położyły wybitne 

zasługi dla WOPR, w organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy 

wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze 

wodnym, trzy lata po nadaniu srebrnego krzyża za zasługi dla WOPR.  

 

§ 17 

 

Order Błękitnego Krzyża WOPR może być nadany osobom nadzwyczajnie zasłużonym  

dla WOPR. 

 

§ 18 

 

Medal „Za uratowanie życia tonącemu” może być nadany za uratowanie życia osobie 

tonącej w warunkach szczególnych. 

 

§ 19 

 

1. Brązowa, Srebrna i Złota Honorowa Odznaka WOPR, Złota Odznaka WOPR  

„Za Zasługi” z Liściem Laurowym oraz Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem 

Laurowym, a także Brązowy medal za zasługi dla WOPR, Srebrny medal za zasługi  

dla WOPR i Złoty medal za zasługi dla WOPR może być nadany w szczególnych 

przypadkach z pominięciem warunków określonych odpowiednio w § 6, 7, 8, 9, 10 

i 15 po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły. 

2. Brązowy krzyż za zasługi dla WOPR, srebrny krzyż za zasługi dla WOPR, złoty krzyż  

za zasługi dla WOPR i Order Błękitnego Krzyża WOPR, w szczególnych przypadkach 

mogą być nadane z pominięciem warunków określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3  

oraz  § 18. 

3. Brązowa, Srebrna i Złota Honorowa Odznaka WOPR, Złota Odznaka WOPR  

„Za Zasługi” z Liściem Laurowym, Złota Odznaka WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem 

Laurowym, Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR” oraz Odznaka „Błękitnego Krzyża 

WOPR”, a także Brązowy medal za zasługi dla WOPR, Srebrny medal za zasługi 

dla WOPR i Złoty medal za zasługi dla WOPR oraz Medal „Za uratowanie życia 

tonącemu” mogą być nadane pośmiertnie. 

 

 



§ 20 

 

W przypadku utraty lub zniszczenia odznaki, medalu lub dokumentu stwierdzającego ich 

nadanie należy pisemnie powiadomić o tym fakcie dyrektora biura WOPR z podaniem 

okoliczności, a po dokonaniu opłat może zostać wydany ich wtórny egzemplarz. 

 

§ 21 

 

1. Wzory odznaczeń i medalu wymienionych § 1 ust. 1 są określone w załączniku nr 1  

do niniejszej uchwały. 

2. Wzory odznak i medali okolicznościowych uchwala Prezydium Zarządu Głównego 

WOPR, na wniosek Prezesa WOPR. 

3. Wzory wniosków o nadanie odznak i medali WOPR są określone w załącznik nr 2  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 22 

 

Ewidencję nadanych odznak i medali prowadzi Biuro Zarządu Głównego WOPR. 

 

§ 23 

 

Traci moc Uchwała nr 9/3/IX/09 Zarządu Głównego WOPR z dnia z dnia 25 kwietnia  

2009 roku w sprawie odznaczeń i medali. 

 

§ 24 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2011 roku 


