
 

 

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 3/10/IX/12 
Zarządu Głównego WOPR 
z dnia 8 grudnia 2012 roku 

PROJEKT 

 

REGULAMIN 

X ZJAZDU KRAJOWEGO  

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

 

§ 1 

X Zjazd Krajowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwany dalej 

„Zjazdem”, obowiązuje niniejszy regulamin. 

 

§ 2 

1. W Zjeździe udział biorą:  

1) z głosem stanowiącym – delegaci na Zjazd; 

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście. 

2. Delegaci na Zjazd potwierdzają swoją obecność na Zjeździe podpisem na liście 

obecności. 

3. Zjazd jest prawomocny przy udziale co najmniej 50% delegatów. 

4. Każdy delegat na Zjeździe dysponuje tylko jednym głosem. 

5. Delegat, który nie przybył na Zjazd nie może być zastąpiony przez osobę drugą. 

 

§ 3 

1. Zjazd otwiera Prezes WOPR. 

2. Zjazd, spośród Delegatów na Zjazd, wybiera przewodniczącego Zjazdu. 

3. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie: 

1) kandydatów do Prezydium Zjazdu, 

2) kandydatów na protokolanta Zjazdu i jego pomocnika, których zadaniem jest 

protokołowanie przebiegu Zjazdu, zebranie wszystkich dokumentów Zjazdu  

i przekazanie ich Przewodniczącemu Zjazdu, 

3) kandydatów do Prezydium Zjazdu, 

4) projekt uchwały w sprawie regulaminu Zjazdu, 

5) projekt porządku obrad Zjazdu.  

4. Wybory wymienione w ust. 1 i 2 dokonywane są zwykłą większością głosów,  

w głosowaniu jawnym. 

 

§ 4 

1. Zjazd, spośród delegatów na Zjazd, wybiera: 

1) Komisję Mandatową Zjazdu w składzie 3-osobowym; 

2) Komisję Uchwał i Wniosków Zjazdu w składzie 4-osobowym; 

3) Komisję Wyborczą Zjazdu w składzie 3-osobowym; 

4) Komisję Skrutacyjną Zjazdu w składzie 4-osobowym. 

2. Kandydatów na członków komisji, o których mowa w ust. 1,  zgłasza w imieniu 

Prezydium Zjazdu i poddaje pod głosowanie Przewodniczący Zjazdu. 

3. Wybory, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 dokonywane są zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu jawnym. 

 

§ 5 

1. Do zadań Komisji Mandatowej Zjazdu należy między innymi: 

1) sprawdzenie poprawności wydawania mandatów delegatom na Zjazd;  

2) stwierdzenie, na podstawie listy obecności, prawomocności Zjazdu; 

3) sporządzenie protokołu z prac Komisji.  

2. Szczegółowy zakres zadań i tryb działania Komisji Mandatowej określa regulamin. 

 

 

 



 

 

 

§ 6 

1. Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu należy między innymi:  

1) przeprowadzenie  analizy prawnej przygotowanych projektów uchwał i wniosków; 

2) sporządzenie protokołu z prac Komisji.  

2. Szczegółowy zakres zadań i tryb działania Komisji Uchwał i Wniosków określa 

regulamin. 

 

§ 7 

1. Do zadań Komisji Wyborczej Zjazdu należy między innymi: 

1) przyjęcie danych identyfikacyjnych oraz przygotowanie listy kandydatów na:  

a) Prezesa WOPR, 

b) Członków Zarządu Głównego WOPR, 

c) Członków Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, 

d) Członków Sądu Honorowego WOPR; 

2) sporządzenie protokołu z prac Komisji.  

2. Szczegółowy zakres zadań i tryb działania Komisji Wyborczej określa regulamin. 

  

§ 8 

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej Zjazdu należy między innym: 

1) prowadzenie identyfikacji uprawnionych do głosowania oraz ogłoszenie wyników 

wyborów; 

2) sporządzenie protokołu z prac Komisji.  

2. Szczegółowy zakres zadań i tryb działania Komisji Skrutacyjnej określa regulamin. 

  

§ 9 

1. Członkowie każdej z komisji Zjazdu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-4, wybierają 

ze swego składu Przewodniczącego i sekretarza. 

2. Przewodniczący komisji Zjazdu, o których mowa w ust. 1, po odczytaniu i podpisaniu 

protokołów z prac komisji przekazują je do Prezydium Zjazdu.   

   

§ 10 

1. Zjazd podejmuje uchwały w sprawach: 

1) wyboru Przewodniczącego Zjazdu; 

2) porządku obrad Zjazdu; 

3) regulaminu Zjazdu; 

4) wyboru Prezydium Zjazdu; 

5) komisji Zjazdu; 

6) nadania tytułu Członka Honorowego WOPR; 

7) udzielenia absolutorium Prezesowi WOPR; 

8) udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu WOPR; 

9) sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR; 

10) sprawozdania Sądu Honorowego WOPR; 

11) wyboru Prezesa WOPR; 

12) wyboru Zarządu Głównego WOPR; 

13) wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR; 

14) wyboru Sądu Honorowego WOPR; 

15) innych wniesionych przez delegatów.  

2. Zjazd podejmuje uchwały w sprawach zgłoszonych w formie pisemnej przez delegatów  

na Zjazd. 

3. Uchwały Zjazdu w sprawach wymienionych w ust. 1 zapadają w głosowaniu jawnym 

lub tajnym. 

 

 

 

 

§ 11 



 

 

Zjazd w głosowaniu jawnym lub tajnym wybiera: 

1) Prezesa WOPR; 

2) 16 członków Zarządu Głównego WOPR; 

3) 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR; 

4) 9 członków Sądu Honorowego WOPR. 

 

§ 12 

1. Listę kandydatów do władz WOPR przedstawia Przewodniczący Komisji Wyborczej 

Zjazdu lub osoba przez niego wskazana. 

2. Delegaci na Zjazd mogą zgłaszać dodatkowe kandydatury do władz WOPR, niezależnie 

od listy przygotowanej przez Komisję Wyborczą Zjazdu. 

3. Za wybranych do władz WOPR uważa się osoby, które otrzymały największą ilość 

głosów nie mniej niż 50% +1 głosujących Delegatów. 

4. Dodatkowe głosowanie zarządza się w przypadkach, gdy kandydaci do władz WOPR 

zajmują ostatnie miejsca na listach i uzyskali tę samą ilość głosów, a limit wymaga  

rozstrzygnięcia. 

5. Przy głosowaniu tajnym delegaci na Zjazd swoje głosy wrzucają do urny 

zabezpieczonej i otwieranej pod nadzorem członków Komisji Skrutacyjnej.  

 

§ 13 

1. Zjazd rozpatruje wnioski zgłoszone w trakcie obrad. 

2. Zjazd rozpatruje wnioski o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka Honorowego 

WOPR. 

3. Zjazd wypowiada się poprzez głosowanie nad każdym z przedstawionych wniosków. 

 

§ 14 

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu zgodnie z punktami 

porządku obrad Zjazdu oraz według kolejności zgłoszeń.  

2. Poza porządkiem obrad Przewodniczący Zjazdu udziela głosu wyłącznie w sprawach 

formalnych dotyczących:                                

1) przerwania i odroczenia obrad; 

2) przerwania lub zmiany formy prowadzenia obrad; 

3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia dyskusji; 

4) zmiany porządku obrad, w tym kolejności i sposobu uchwalania wniosków; 

5) zmiany w sposobie głosowania lub przeliczenia głosów; 

6) stwierdzenia kworum; 

7) ograniczenia wypowiedzi lub odbierania głosu w dyskusji; 

8) zarządzania przerwy w obradach. 

3. W przedmiocie wniosku formalnego, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 

jednego przeciwnego wniosku, rozstrzygają delegaci na Zjazd poprzez głosowanie 

jawne zwykłą większością głosów.  

4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny, nie może być w toku dyskusji nad tą samą 

sprawą ponownie zgłaszany. 

5. Wystąpienie na Zjeździe powinno trwać nie dłużej niż 3 minut. 

6. W przypadkach przekroczenia 3 minutowego limitu czasu przeznaczonego  

na wystąpienie przez zabierającego głos uczestnika Zjazdu Przewodniczący Zjazdu  

w kolejności: 

1) zwraca uwagę; 

2) upomina; 

3) odbiera głos. 

7. W przypadku nie udzielenia głosu w dyskusji z uwagi na brak czasu, każdy uczestnik 

Zjazdu ma prawo złożenia swego wystąpienia na piśmie do protokółu. 

 

§ 15 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Zjazdu. 

 


