
UCHWAŁA Nr 9/9-K/IX/12 

 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO  

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

z dnia 30 maja 2012 roku 

 

w sprawie ordynacji i organizacji Zjazdu Krajowego  

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

 

Na podstawie § 16 ust. 1, § 17 ust. 1 i ust 2 pkt 1, § 18 ust. 4 oraz § 21 pkt 1 Statutu 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w związku z kończącą się w 2013 roku 

IX kadencją władz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, postanawia się,  

co następuje: Uchwala się ordynację określającą sposób wyboru delegatów i organizację 

Zjazdu Krajowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zarejestrowanego  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000050111, zwanego dalej WOPR. 

 

§ 1 

1. Ustala się liczbę 100 delegatów na Zjazd Krajowy WOPR. 

2. Liczbę delegatów reprezentujących każdą jednostkę wojewódzką WOPR stanowi udział 

procentowy ilości jej członków w ogólnej liczbie członków WOPR określony  

na podstawie uśrednionego z lat 2008-2012 rocznego opłacania składek 

członkowskich. 

3. W przypadku trudności z precyzyjnym wyliczeniem liczby delegatów reprezentujących 

województwo, zgodnie z zasadą określoną w ust. 2, liczbę delegatów zwiększa się  

lub zmniejsza metodą zaokrąglania liczby „do najbliższej wartości” do otrzymania 

liczby całkowitej (np. 4,49 - wynik: 4, a 4,50 - wynik: 5). 

 

§ 2  

Delegatem na Zjazd Krajowy WOPR jest członek WOPR wybrany na zjeździe lub walnym 

zebraniu delegatów albo członków jednostki wojewódzkiej WOPR, który otrzymuje  

od swojej organizacji mandat i zachowuje go przez okres X kadencji władz WOPR. 

 

§ 3  

1. W ramach organizacji Zjazdu Krajowego WOPR: 

1) dnia 16 czerwca 2012 roku Prezydium Zarządu Głównego WOPR powoła Komisję 

Zjazdową odpowiedzialną za organizację oraz nadzór nad terminowym i zgodnym 

ze statutem przygotowaniem i przebiegiem Zjazdu Krajowego WOPR; 

2) do dnia 10 września 2012 roku Prezydium Zarządu Głównego WOPR poda, 

jednostkom wojewódzkim wyliczoną zgodnie z § 1 ust. 2, liczbę delegatów  

do reprezentowania jednostek wojewódzkich WOPR na Zjeździe Krajowym WOPR; 

3) do dnia 1 października 2012 roku dyrektor Biura WOPR przygotuje i przekaże  

do jednostek wojewódzkich wzór wykazu i karty delegata na Zjazd Krajowy WOPR; 

4) do dnia 9 grudnia 2012 roku Zarząd Główny WOPR przedstawi projekt porządku 

obrad i regulamin Zjazdu Krajowego WOPR; 

5) do dnia 5 marca 2013 roku jednostki wojewódzkie WOPR przekażą komisji 

zjazdowej imienne wykazy i karty delegatów na Zjazd Krajowy WOPR. 

2. Obsługę kancelaryjno-biurową komisji zjazdowej zapewni dyrektor Biura WOPR. 

 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2012 roku. 


