PROTOKÓŁ
Z IX ZJAZDU KRAJOWEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Popowo, dnia 12 kwietnia 2008 roku
Na podstawie § 15, 16, 17 i 19 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zwanego dalej „WOPR”, w związku z uchwałą nr 7/11/VIII/07 Zarządu Głównego WOPR
z dnia 15 kwietnia 2007 r. w sprawie zwołania i organizacji Zjazdu Krajowego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej Zjazdem”.
Prezes WOPR Jerzy Telak otworzył IX Zjazd Krajowy WOPR i zwrócił się do Jerzego
Gołębiowskiego z prośbą o wprowadzenie sztandaru WOPR.
J. Gołębiowski przeprowadził ceremonię wprowadzenia sztandaru WOPR.
J. Telak zabierając głos między innymi określił cel i podstawy zwołania Zjazdu, tekst
wystąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a następnie zaproponował
kandydata na przewodniczącego Zjazdu Bartłomieja Toporka i zapytał go „czy wyraża
zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zjazdu?”
B. Toporek odpowiedział, że „wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego
Zjazdu”.
J. Telak zapytał „czy są inni kandydaci na przewodniczącego Zjazdu?”.
Innych kandydatów na Przewodniczącego Zjazdu nie zgłoszono.
J. Telak poddał pod głosowanie wniosek o głosowanie na przewodniczącego Zjazdu
w trybie jawnym.
Wniosek o głosowanie na przewodniczącego Zjazdu w trybie jawnym został przyjęty
głosami: „za” – 97, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.
J. Telak poddał pod głosowanie kandydata B. Toporka na Przewodniczącego Zjazdu.
Uchwała nr 1/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie wyboru
Przewodniczącego IX Zjazdu Krajowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 97,
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
J. Telak przekazał dalsze prowadzenie Zjazdu B. Toporkowi.
B. Toporek przedstawił projekt porządku obrad Zjazdu.
Krzysztof Skrzyniarz zgłosił uwagi do projektu porządku Zjazdu.
B. Toporek, po dyskusji i wniesionych korektach, wynikających z uwag K. Skrzyniarza,
poddał pod głosowanie projekt porządku Zjazdu.
Uchwała nr 2/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie porządku IX Zjazdu
Krajowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 97, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” –
1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
B. Toporek na protokolanta Zjazdu zaproponował Ewelinę Harasimiuk, a na pomocnika
protokolanta Magdalenę Włazewicz.
W wyniku głosowania, przy 97. głosach „za”, bez głosów „przeciw”, 1. głosie
„wstrzymującym się”, protokolantem Zjazdu została E. Harasimiuk, a pomocnikiem
protokolanta M. Włazewicz.
B. Toporek przedstawił projekt regulaminu Zjazdu.
Zbigniew Sawicki zgłosił wniosek o rozszerzenie listy członków Zarządu Głównego
WOPR do liczby 21.
B. Toporek poddał wniosek Z. Sawickiego pod głosowanie.
Wniosek S. Sawickiego nie został przyjęty, głosami: „za” – 6, „przeciw” – 68,
„wstrzymujących się” – 24.
K. Skrzyniarz zgłosił uwagi do projektu regulaminu Zjazdu.
B. Toporek, po dyskusji i wniesionych korektach, wynikających z uwag K. Skrzyniarza,
poddał pod głosowanie projekt regulaminu Zjazdu.

Uchwała nr 3/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie regulaminu IX Zjazdu
Krajowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 96, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” –
2, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
B. Toporek zgłosił na kandydatów do Prezydium Zjazdu Wojciecha Tomalaka i Tomasza
Zalewskiego, a następnie zapytał „czy są inni kandydaci do Prezydium Zjazdu?”, przy
braku zgłoszeń innych kandydatów, poddał pod głosowanie kandydatów do Prezydium
Zjazdu.
Uchwała nr 4/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie wyboru Prezydium IX
Zjazdu Krajowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 96, „przeciw” – 0, „wstrzymujących
się” – 2, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
B. Toporek zgłosił propozycje składu komisji Zjazdu:
1)
Mandatowej – Krzysztof Jaworski, Jacek Depczyński, Dariusz Krawiec;
2) Uchwał i Wniosków – Krzysztof Zbrojkiewicz, Edward Łokucjewski, Aleksander
Maćkowski, J. Gołębiowski, Marcin Stryczyński;
3)
Wyborczej – Sławomir Gicewicz, Milan Wilhelmi, Zenon Bareła;
4) Skrutacyjnej – Włodzimierz Janczewski, Zbigniew Kołodziejski, Artur Szymański,
Krzysztof Pacierpnik,
a następnie zapytał „czy są inni kandydaci do komisji Zjazdu?” oraz „czy zgłoszeni
wyrażają zgodę na kandydowanie do Prezydium Zjazdu?”.
M. Stryczyński nie wyraził zgody na kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków
Zjazdu.
Poszczególni pozostali kandydaci wyrazili zgodę na wybór i pełnienie funkcji członków
Komisji Zjazdu.
B. Toporek poddał pod głosowanie proponowane składy poszczególnych komisji Zjazdu.
Uchwała nr 5/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie wyboru komisji
IX Zjazdu Krajowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 96, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 2, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
B. Toporek ogłosił przerwę, w trakcie której wybrani zostali przewodniczący komisji
Zjazdu.
Po przerwie wyniki wyborów w Komisjach Zjazdu przedstawili ich przewodniczący:
1)
Mandatowej – K. Jaworski;
2)
Uchwał i Wniosków – K. Zbrojkiewicz;
3)
Wyborczej – M. Wilhelmi;
4)
Skrutacyjnej – W. Janczewski.
Na sekretarza Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu został wybrany Aleksander Maćkowski.
K. Jaworski oświadczył, że Zjazd jest prawomocny i przedstawił protokół Komisji
Mandatowej, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
B. Toporek przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego
WOPR i zapytał „czy ktoś ma wnioski lub uwagi i zastrzeżenia w tej sprawie?”.
Do projektu uchwały w sprawie nadawania tytułu Członka Honorowego WOPR nie było
wniosków, uwag i zastrzeżeń.
B. Toporek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu Członka
Honorowego WOPR.
Uchwała nr 6/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie nadania tytułu Członka
Honorowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 97, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” –
1, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
B. Toporek ogłosił przerwę.
J. Telak po przerwie przywitał gości Zjazdu, lista stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu oraz odznaczył zasłużonych działaczy, instruktorów i ratowników WOPR, lista
odznaczonych i wyróżnionych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Włodzimierz Melion Dyrektor Biura LOK w imieniu Prezesa Ligi Obrony Kraju odznaczył
zasłużonych dla LOK działaczy WOPR.

J. Telak złożył sprawozdanie z działalności Prezesa WOPR i Zarządu Głównego WOPR
za okres od 12 kwietnia 2003 roku do 12 kwietnia 2008 r., które stanowi załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.
Podczas sprawozdania Prezesa WOPR cząstkowe sprawozdanie złożył Krzysztof Piotrowski
Przewodniczący Komisji Sportu, które stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
W trakcie Zjazdu zabrali głos niżej wymienieni zaproszeni goście:
− Eugeniusz Grabowski Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego;
− Jacek Krawczyk, tekst stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu;
− nadbryg. Marek Kowalski Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej;
− Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego;
− Zbigniew Stosio Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego.
Zbigniew Grabda przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR za okres
od 12 kwietnia 2003 roku do 12 kwietnia 2008 r., które stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu.
B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia do sprawozdania, w związku z ich
brakiem, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR.
Uchwała nr 7/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, przyjęta głosami: „za” – 98,
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Franciszek Majewski przedstawił sprawozdanie Sądu Honorowego WOPR, który stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia do sprawozdania, w związku z ich
brakiem, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Sądu Honorowego WOPR.
Uchwała nr 8/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Sądu Honorowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 94, „przeciw” – 0,
wstrzymujących się” – 4, stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
F. Majewski zgłosił wnioski:
1) o darowanie kary wykluczenia z WOPR Jarosława Rypniewskiego, który stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu, nie został przyjęty głosami: „za” – 7,
„przeciw” – 20, „wstrzymujących się” – 71;
2) o przywrócenie w prawach Członka WOPR Tomasza Białkowskiego, który stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu, został przyjęty głosami: „za” – 63, „przeciw”
– 1, „wstrzymujących się” – 24.
Z. Sawicki, w związku ze złożonym sprawozdaniem, zadał pytania Prezesowi WOPR
w sprawie działań WOPR podczas burzy na Wielkich Jeziorach Mazurskich i sponsorów
WOPR.
J. Telak powiedział, że:
− Mazurskie WOPR, Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie i Grupa Operacyjna WOPR
Województwa Warmińsko-Mazurskiego odegrali wielką rolę ratując wiele osób
na Wielkich Jeziorach Mazurskich podczas burzy w dniu 21 sierpnia 2007 r., ale także
wiele dobrego zrobił Legionowski WOPR wydobywając z Wisły wrak zatopionej
awionetki, Sopocki WOPR prowadzący wzorowo kąpielisko największego polskiego
nadmorskiego kurortu, ratownicy z Wrocławia, Nysy, jeziora Solińskiego i inni;
− strategicznym partnerem WOPR jest NIVEA Polska S. A., są prowadzone rozmowy
z ubezpieczycielami tj.: PZU, AXA;
− cała działalność WOPR na szczeblu krajowym jest zamieszczona w sprawozdaniu,
oraz zadał pytanie „czy są jeszcze jakieś uwagi, wnioski i pytania do działalności Prezesa
lub Zarządu Głównego WOPR w okresie od 12 kwietnia 2003 r. do 12 kwietnia 2008 r.?”

B. Toporek, w związku z brakiem pytań, wniosków i uwag, poddał pod głosowanie
projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
−
Prezesowi WOPR;
−
Zarządowi Głównemu WOPR.
Uchwała nr 9/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie udzielenia
absolutorium Prezesowi WOPR, przyjęta głosami: „za” – 98, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 0, stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr 10/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Głównemu WOPR, przyjęta głosami: „za” – 98, „przeciw” –
0, „wstrzymujących się” – 0, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Grzegorz Adamski zgłosił wniosek o tajne głosowanie podczas wyborów na funkcję
Prezesa WOPR.
B. Toporek poddał pod głosowanie wniosek G. Adamskiego w sprawie tajnego trybu
przeprowadzenia wyborów na funkcję Prezesa WOPR.
Wniosek nie został przyjęty głosami: „za” – 1, „przeciw” – 92, „wstrzymujących się” – 5.
S. Gicewicz zgłosił Jerzego Telaka jako kandydata na Prezesa WOPR i odczytał część
dotyczącą wyboru Prezesa WOPR z protokołu Komisji Wyborczej Zjazdu, który stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
B. Toporek zapytał J. Telaka „czy się zgadza na kandydowanie w wyborach na Prezesa
WOPR?”.
J. Telak odpowiedział: „tak”.
B. Toporek zapytał „czy są inni kandydaci na Prezesa WOPR?”.
Nie zgłoszono i nie zgłosili się inni kandydaci na Prezesa WOPR.
B. Toporek, zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku z ich
brakiem, zgodnie z wolą Zjazdu, poddał pod jawne głosowanie wybór Prezesa WOPR.
Uchwała nr 11/08 IX Zjazdu Krajowego, WOPR w sprawie wyboru Prezesa
WOPR, przyjęta głosami: „za” – 96, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2, stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zjazdu odczytał protokół z wynikami głosowania w
sprawie wyboru na Prezesa WOPR, który stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.
J. Telak zabrał głos po wybraniu na Prezesa WOPR, w trakcie wystąpienia zaproponował
kandydatów na Członków Zarządu Głównego WOPR, tekst wystąpienia stanowi załącznik
nr 25 do niniejszego protokołu.
M. Wilhelmi powiedział, że kandydatury podane przez J. Telaka są zgodne
ze zgłoszonymi do Komisji Wyborczej Zjazdu i zgłosił wniosek o zamknięcie listy
kandydatów na Członków ZG WOPR.
B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku z ich
brakiem, poddał pod głosowanie wniosek M. Wilhelmiego w sprawie zamknięcia listy
kandydatów na Członków ZG WOPR, który został przyjęty głosami: „za” – 95, „przeciw” –
0, „wstrzymujących się” – 3.
K. Skrzyniarz zgłosił wniosek o głosowanie jawne na wszystkich Członków Zarządu
Głównego WOPR.
B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku z ich
brakiem, poddał pod głosowanie wniosek K. Skrzyniarza w sprawie jawnego głosowania
na Członków ZG WOPR, który został przyjęty głosami: „za” – 95, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 2.
B. Toporek poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Zarządu
Głównego WOPR.
Uchwała nr 12/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie wyboru Zarządu
Głównego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 95, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3,
stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
M. Wilhelmi, odczytując kolejną część protokołu Komisji Wyborczej Zjazdu, zgłosił
wniosek Komisji Wyborczej z listą kandydatów na Członków Głównej Komisji Rewizyjnej
WOPR.

B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku z ich
brakiem, poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR.
Uchwała nr 13/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie wyboru Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR, przyjęta głosami: „za” – 96, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 2, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
M. Wilhelmi, odczytując kolejną część protokołu Komisji Wyborczej Zjazdu, zgłosił
wniosek Komisji Wyborczej z listą kandydatów na Członków Sądu Honorowego WOPR.
Jacek Szyłejko zgłosił kandydata na członka Sądu Honorowego Andrzeja Klaudela.
W związku z tym, że do 9. miejsc znalazło się 10. kandydatów na członków Sądu
Honorowego WOPR Anastazy Stępień wycofał swoją osobę z listy kandydatów.
B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku z ich
brakiem, poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Sądu
Honorowego WOPR.
Uchwała nr 14/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie wyboru Sądu
Honorowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 96, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” –
2, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
B. Toporek ogłosił przerwę.
W trakcie przerwy rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Głównego WOPR i odbyły się
posiedzenia: Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR, Sądu Honorowego WOPR.
B. Toporek po przerwie poprosił o przedstawienie protokołu z wynikami wyboru
funkcyjnych Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR i Sądu Honorowego WOPR.
K. Zbrojkiewicz poinformował, że w Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR został
Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Milan Wilhelmi, a Sekretarzem Józef Salik.
F. Majewski poinformował, że został Przewodniczącym Sądu Honorowego,
a Wiceprzewodniczącymi Zbysław Kuś i Stanisław Wolkiewicz, a Sekretarzem Andrzej
Klaudel.
J. Telak poinformował, że Wiceprezesem Zarządu Głównego WOPR został Wiktor
Zajączkowski, a Członkami Prezydium ZG WOPR Tomasz Zalewski, Sławomir Gicewicz,
Jerzy Gołębiowski i Robert Dworak.
K. Zbrojkiewicz odczytał protokół Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu z projektami
uchwał i wniosków, w tym przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu Zarządu
Głównego WOPR.
W trakcie dyskusji nie wniesiono korekt do zgłoszonego projektu uchwały w sprawie
regulaminu Zarządu Głównego WOPR.
B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku z ich
brakiem, poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu Zarządu
Głównego WOPR.
Uchwała nr 15/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie regulaminu Zarządu
Głównego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 95, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3,
stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
K. Zbrojkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu Głównej Komisji
Rewizyjnej WOPR.
W trakcie dyskusji nie wniesiono korekt do zgłoszonego projektu uchwały w sprawie
regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR.
B. Toporek zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku z ich
brakiem, poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR.
Uchwała nr 16/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie regulaminu Głównej
Komisji Rewizyjnej WOPR, przyjęta głosami: „za” – 96, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 2, stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
F. Majewski zgłosił szereg uwag do regulaminu Sądu Honorowego WOPR, ale nie złożył
projektu uchwały w sprawie regulaminu Sądu Honorowego WOPR.
K. Zbrojkiewicz odczytał niżej wymienione projekty pozostałych uchwał i wniosków
do Zjazdu, które stanowią załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Zbysław Kuś zgłosił wniosek w sprawie nowelizacji przepisów i finansowaniu WOPR.
B. Toporek po dyskusji, zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku
z ich brakiem, poddał pod jawne głosowanie powyższy wniosek.
Wniosek Z. Kusia nie został przyjęty głosami: „za” – 4, „przeciw” – 82, „wstrzymujących
się” – 6.
Jerzy Kacer zgłosił wniosek w sprawie obniżenia wieku emerytalnego ratownika WOPR.
B. Toporek poddał pod jawne głosowanie powyższy wniosek.
Wniosek J. Kacera nie został przyjęty głosami: „za” – 24, „przeciw” – 31,
„wstrzymujących się” – 41.
Z. Kuś zgłosił wniosek w sprawie zadań władz WOPR.
B. Toporek po dyskusji poddał pod jawne głosowanie powyższy wniosek.
Wniosek Z. Kusia nie został przyjęty głosami: „za” – 4, „przeciw” – 24, „wstrzymujących
się” – 68.
K. Paciepnik zgłosił wniosek w sprawie struktury WOPR.
B. Toporek po dyskusji, zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku
z ich brakiem, poddał pod jawne głosowanie powyższy wniosek.
Wniosek K. Pacierpnika nie został przyjęty głosami: „za” – 1, „przeciw” – 44,
„wstrzymujących się” – 51.
K. Paciepnik zgłosił wniosek w sprawie Statutu WOPR.
B. Toporek po dyskusji, zapytał o wnioski, uwagi, zastrzeżenia w tej sprawie, w związku
z ich brakiem, poddał pod jawne głosowanie powyższy wniosek.
Wniosek K. Pacierpnika nie został przyjęty głosami: „za” – 1, „przeciw” – 27,
„wstrzymujących się” – 68.
Wacław Mozer zgłosił wnioski:
1) „ustanowić status prawny ratownika wodnego z podaniem liczby lat pracy i tabeli
zarobków”;
2)
„ustalić jednolity program szkolenia wszystkich stopni ratowników
dostosowując
do aktualnych przepisów i potrzeb”;
3) wprowadzić ogólnopolskie zawody pod nazwą ,,Mistrzostwa Grup Szybkiego
Reagowania na wodzie” wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z województwa
świętokrzyskiego”;
Powyższe wnioski w dyskusji nie znalazły akceptacji Zjazdu i zostały wycofane przez
W. Mozera.
Krzysztof Skrzyniarz zgłosił projekt uchwały w sprawie pozbawienia tytułu Członka
Honorowego WOPR Macieja Dobrowolskiego, który stanowi załącznik nr 32 do niniejszego
protokołu.
B. Toporek poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia tytułu
Członka Honorowego WOPR M. Dobrowolskiego.
Uchwała nr 17/08 IX Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie pozbawienia tytułu
Członka Honorowego WOPR, przyjęta głosami: „za” – 20, „przeciw” – 5,
„wstrzymujące się” – 73, stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
W. Mozer przedstawił wniosek – „powrócić do pierwotnego tekstu ślubowania, proszę
tylko o wykreślenie z pierwotnego tekstu ślubowania słowa liczby”.
B. Toporek po dyskusji poddał wniosek W. Mozera pod głosowanie.
Wniosek został przyjęty głosami: „za” – 56, „przeciw” – 23, „wstrzymujących się” – 19.
B. Toporek przekazał dalsze prowadzenie Zjazdu nowo wybranemu Prezesowi WOPR.
J. Telak zabrał głos w celu zakończenia Zjazdu, tekst którego stanowi załącznik nr 34
do niniejszego protokołu.
J. Telak zwrócił się do J. Gołębiowskiego z prośbą o wyprowadzenie sztandaru WOPR.
J. Gołębiowski przeprowadził ceremonię wyprowadzenia sztandaru WOPR.
Prezes WOPR Jerzy Telak zamknął IX Zjazd Krajowy WOPR.
Protokołowała: Ewelina Harasimiuk

