REGULAMIN XVI ZJAZDU
ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
(projekt)
I. Uczestnicy
§1
W Zjeździe ZHR uczestniczą osobiście z głosem stanowiącym delegatki i delegaci:
1) wybrani na okręgowych konferencjach wyborczych,
2) z urzędu – członkowie ustępujących władz naczelnych: Rady Naczelnej, Naczelnictwa,
Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Harcerskiego,
– zwani dalej „delegatami”.
§2
Każdy delegat ma jeden głos, wszystkie głosy są równe.
§3
Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy delegatów pochodzących z
wyboru.
§4
Prawomocność Zjazdu stwierdza Komisja Mandatowa, która na podstawie listy obecności
sporządza protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska członków komisji,
2) ogólną liczbę:
a) delegatów – członków ustępujących władz naczelnych,
b) delegatów – pochodzących z wyboru,
c) obecnych na Zjeździe delegatów – pochodzących z wyboru,
d) liczbę wszystkich obecnych na Zjeździe z głosem stanowiącym,
3) stwierdzenie prawomocności lub nieprawomocności Zjazdu,
4) podpisy członków komisji.

II. Prowadzenie obrad
§5
Obrady Zjazdu otwiera Przewodniczący ZHR, po czym pod kierownictwem Komisji
Wyborczej Związku w głosowaniu jawnym następuje przyjęcie porządku obrad oraz wybór
Przewodniczącego Prezydium, dwóch Wiceprzewodniczących i dwóch Sekretarzy. W
momencie wyboru Prezydium, przejmuje ono prowadzenie obrad, przy czym w pierwszej
kolejności następuje uchwalenie Regulaminu Zjazdu.
§6
W razie potrzeby Prezydium Zjazdu wyznacza protokolantów oraz sekretarzy tymczasowych
liczących głosy podczas głosowań jawnych.
§7
Prezydium Zjazdu składa się z pięciu członków, kieruje obradami, czuwa nad
przestrzeganiem Regulaminu Zjazdu i porządku obrad, przy czym obrady prowadzi
Przewodniczący Prezydium Zjazdu albo Wiceprzewodniczący.
§8
1. Obrady Zjazdu są jawne i dostępne dla instruktorek i instruktorów ZHR oraz zaproszonych
gości. Obrady Zjazdu mogą być transmitowane za pośrednictwem środków elektronicznych, z
wyłączeniem części obrad obejmujących pytania i odpowiedzi oraz dyskusje nad
sprawozdaniami ustępujących władz naczelnych, a także części obrad obejmujących pytania
do kandydatów do władz naczelnych i udzielone przez nich odpowiedzi.
2. Zjazd może na wniosek co najmniej 6 delegatów uchwalić tajność obrad lub ich części.
§9
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Prezydium prowadzi obrady na podstawie
przyjętego przez Zjazd porządku obrad oraz Regulaminu Zjazdu, w tym:
1) otwiera i zamyka dyskusję,
2) zarządza głosowanie,
3) zarządza obliczanie głosów,
4) ogłasza wyniki głosowania,
5) udziela głosu w kolejności zgłoszeń,
6) odbiera głos niedotyczący przedmiotu dyskusji lub niebędący wnioskiem formalnym.
§ 10
1. Prowadzący obrady może także udzielić głosu poza kolejnością:
1) sprawozdawcom komisji zjazdowych w związku z przedstawionymi przez nich
sprawozdaniami,

2) sprawozdawcom Grup Problemowych w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących
zgłoszonych przez Grupę Problemową wniosków,
3) delegatom w sprawach formalnych, do których zalicza się wnioski o:
a) zamknięcie listy dyskutantów,
b) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
c) przejście do porządku obrad,
d) głosowanie bez dyskusji,
e) zmianę porządku obrad,
f) zamknięcie listy kandydatów,
g) ograniczenie czasu dyskusji,
h) ograniczenie czasu wypowiedzi do określonej liczby minut,
i) zarządzenie przerwy w obradach,
j) kolejność i sposób rozstrzygania wniosków,
k) sprawdzenie kworum,
l) ponowne przeliczenie głosów,
m) przeliczenie głosów w wypadku uznania widocznej większości głosów,
n) zarządzenie głosowania tajnego,
o) ogłoszenie tajności obrad lub ich części,
p) w sprawach porządkowych na sali obrad,
r) w sprawach związanych ze sposobem prowadzenia obrad,
4) delegatom w celu sprostowania błędnie zrozumianej lub nieściśle przytoczonej ich
wypowiedzi.
2. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym w głosowaniu jawnym bezzwłocznie po jego
zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku
zwykłą większością głosów delegatów.
3. W głosowaniu nad wnioskiem formalnym, w przypadku widocznej większości głosów
prowadzący obrady może odstąpić od zarządzenia przeliczenia głosów.
§ 11
Uchwały i wnioski Zjazd podejmuje w głosowaniu jawnym – zwykłą większością (tzn. liczba
głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw” przy obecności więcej niż połowy
uprawnionych), o ile nie podjęto innych decyzji lub Statut ZHR albo niniejszy Regulamin nie
stanowią inaczej.

§ 12
Wnioski o głosowanie tajne albo ogłoszenie tajności obrad lub ich części Zjazd rozstrzyga w
głosowaniu jawnym.
§ 13
1. Delegaci otrzymują wraz z mandatem czytniki elektroniczne służące do głosowania.
Czytników tych nie wolno udostępniać osobom nieuprawnionym (innym delegatom czy
osobom niebędącym delegatami). Wadliwe działanie czytnika należy natychmiast zgłosić
Komisji Skrutacyjnej, która wymienia czytnik na sprawny – do czasu jego wymiany nie
przeprowadza się żadnych głosowań. W przypadku stwierdzenia umyślnego głosowania przez
delegata albo członka Związku niebędącego delegatem przy użyciu czytnika elektronicznego
należącego do innego delegata nastąpi wobec tej osoby obligatoryjne zastosowanie po
zakończeniu Zjazdu konsekwencji wynikających z § 14a ust. 1 w związku z § 13 ust. 2
Statutu ZHR, zaś oddany głos będzie traktowany jako nieważny.
2. Głosowania jawne odbywają się poprzez podniesienie mandatu i przyciśnięcie przycisku
czytnika elektronicznego rejestrującego oddane głosy; liczenie głosów odbywa się za
pośrednictwem programu komputerowego pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej.
3. Głosowania tajne odbywają się poprzez przyciśnięcie przycisku czytnika elektronicznego
rejestrującego oddane głosy; liczenie głosów odbywa się za pośrednictwem programu
komputerowego, jednakże bez rejestracji tożsamości głosujących, pod nadzorem Komisji
Skrutacyjnej.
4. Na uzasadniony wniosek Komisji Skrutacyjnej Prezydium Zjazdu może zarządzić
głosowanie bez użycia systemu elektronicznego głosowania, przy czym sposób głosowania
określi Komisja Skrutacyjna.
§ 14
W celu przygotowania spraw objętych porządkiem obrad Zjazd wybiera spośród delegatów
Komisje:
1) Mandatową (3–osobową), której kompetencje określa § 4 niniejszego Regulaminu,
2) Skrutacyjną (5–osobową), której kompetencje określają § 13, § 43–44 oraz § 48
niniejszego Regulaminu,
3) Wyborczą (3–osobową), której kompetencje określają § 39–40 niniejszego Regulaminu,
4) Uchwał (7–osobową), której kompetencje określa § 24 niniejszego Regulaminu.
§ 15
Zjazd może także – w razie potrzeby – wybrać inne komisje.
§ 16
Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczących komisji, którzy kierują ich pracami.
Uchwały w komisjach zapadają zwykłą większością głosów. Przepisy § 9 i § 10 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

III. Sprawozdania władz i absolutorium
§ 17
Sprawozdania ustępujących władz naczelnych: Rady Naczelnej, Naczelnictwa,
Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy, Komisji Rewizyjnej
Związku i Sądu Harcerskiego są sporządzone na piśmie i dostępne dla delegatów.
§ 18
Delegaci mogą zwracać się do członków ustępujących władz z zapytaniami dotyczącymi
sprawozdań.
§ 19
Po zakończeniu udzielenia odpowiedzi na pytania odbywa się dyskusja nad sprawozdaniami.
§ 20
Udzielenie absolutorium ustępującym władzom przez Zjazd następuje zwykłą większością
głosów. Naczelniczce udzielają absolutorium delegatki. Naczelnikowi udzielają absolutorium
delegaci.
IV. Dyskusja statutowa i merytoryczna
§ 21
Rozpoczęcie dyskusji przez Zjazd lub Grupę Problemową nad wnioskiem merytorycznym
wymaga pisemnego zgłoszenia tego wniosku i poparcia go przez co najmniej 25 delegatów.
§ 22
Wnioski merytoryczne (projekty uchwał, apeli, oświadczeń i stanowisk) zbiera Prezydium
Zjazdu i przekazuje Komisji Uchwał do opracowania.
§ 23
W miejsce zgłoszonych wniosków merytorycznych delegaci mogą w trakcie dyskusji nad
nimi zgłaszać wnioski zastępcze stanowiące rozszerzenie lub zmianę zgłoszonych wniosków
merytorycznych, o ile wyrazi na to zgodę zgłaszający wniosek pierwotny.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia dyskusji nad projektami zmian do Statutu ZHR i wnioskami
merytorycznymi Zjazd dzieli się na Grupy Problemowe, których liczbę, zakres tematyczny i
referentów ustala Zjazd uchwałą na wniosek Komisji Uchwał.
2. Do kompetencji Komisji Uchwał należy: rejestrowanie wniosków i projektów uchwał
składanych przez delegatki i delegatów i przekazywanie ich Grupom Problemowym,
opracowanie redakcyjne, stylistyczne i językowe uchwał – zgodnie ze stanowiskiem Grup
Problemowych oraz czuwanie nad spójnością zmian statutowych wynikających z
przeprowadzonych dyskusji w Grupach Problemowych, a także przedstawienie Zjazdowi
uchwał w sprawie zmian do Statutu ZHR – we współpracy z referentami Grup
Problemowych.

3.Komisja Uchwał wyłania spośród siebie 3– osobową Podkomisję Statutową, która realizuje
kompetencje Komisji Uchwał w zakresie wszystkich spraw związanych ze zmianami Statutu
ZHR dokonywanymi na Zjeździe.
§ 25
1. Delegaci maja prawo uczestnictwa w pracach jednej Grupy Problemowej, lecz nie mogą jej
zmieniać po rozpoczęciu pracy.
2. Zjazd w uchwale, o której mowa w § 24 ust. 1 może określić liczbę członków Grup
Problemowych.
§ 26
Referenci kierują pracami Grupy Problemowej i przedstawiają wnioski, jakie wpłynęły do
Komisji Uchwał oraz projekty uchwał w sprawie zmian do Statutu ZHR związanych z
tematyką danej Grupy Problemowej.
§ 27
Grupy Problemowe wybierają w trakcie posiedzenia sekretarza do prowadzenia protokołu i
sprawozdawcę, który przedstawia wyniki pracy Grupy podczas obrad plenarnych Zjazdu, za
wyjątkiem uchwał w sprawie zmian do Statutu ZHR, które przedstawia Zjazdowi Komisja
Uchwał we współpracy z referentami Grup Problemowych. Grupy Problemowe mogą
wybierać także sprawozdawców posiłkowych dla przedstawienia Zjazdowi zagadnień
szczegółowych niezwiązanych z uchwałami statutowymi głosowanymi na Zjeździe.
§ 28
Grupy Problemowe przyjmują poprzez głosowanie teksty projektów uchwał Zjazdu zwykłą
większością głosów.
Projekty uchwał mogą zawierać wnioski mniejszości pod warunkiem poparcia ich przez nie
mniej niż 1/3 członków Grupy Problemowej.
§ 29
Ostateczne podjęcie uchwał merytorycznych następuje na obradach plenarnych Zjazdu.
§ 30
Dyskusja na temat zmian w Statucie dokonywanych na Zjeździe prowadzona jest wyłącznie
nad projektem przedstawionym Zjazdowi przez Radę Naczelną. Zadaniem Grupy
Problemowej jest wyłącznie przeprowadzenie dyskusji nad proponowanymi zmianami,
zebranie opinii delegatów na ich temat i dokonanie rekomendacji odnośnie ich przyjęcia lub
odrzucenia. W celu zachowania spójności zmian statutowych referenci Grup Problemowych
przedstawiają wyniki dyskusji na temat zmian statutowych Komisji Uchwał, która we
współpracy z referentami przedstawia Zjazdowi uchwały w sprawie zmian do Statutu ZHR.
§ 31
Propozycje zmian Statutu wykraczające poza zakres określony w § 30 zostają przekazane
Komisji Uchwał, która na ich podstawie opracowuje uchwałę zobowiązującą Radę Naczelną
do rozpatrzenia i przedstawienia ich na następnym Zjeździe. Propozycje tych zmian powinny
być złożone w formie pisemnego wniosku popartego podpisami co najmniej 25 delegatów.

§ 32
Uchwalenie zmian do Statutu ZHR odbywa się podczas obrad plenarnych przez głosowanie
przygotowanych przez Komisję Uchwał projektów, przy czym do podjęcia uchwał w tym
zakresie wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych.
§ 33
W przypadku gdy przedstawiony przez Komisję Uchwał projekt zmian do Statutu ZHR
zawiera rozwiązania wariantowe, wyboru spośród przedstawionych rozwiązań dokonuje się
zwykłą większością głosów, a następnie głosuje się zgodnie z § 32.
§ 34
Przed głosowaniem poszczególnych zmian do Statutu ZHR podczas obrad plenarnych krótkie
uzasadnienie mogą przedstawić referenci Grup Problemowych, chyba że uznają uzasadnienie
Komisji Uchwał za wystarczające.
§ 35
W dyskusji merytorycznej w czasie obrad plenarnych zabierają głos:
1) sprawozdawcy i sprawozdawcy posiłkowi, wnioskodawcy wniosków merytorycznych,
2) delegaci zgłaszający się na piśmie do Prezydium.
§ 36
1. Zjazd głosuje w sprawie projektów uchwał:
1) zgłaszanych przez Grupy Problemowe,
2) zgłaszanych na piśmie przez delegatów, popartych podpisami co najmniej 25 delegatów,
za pośrednictwem Komisji Uchwał, do czasu rozpoczęcia prac grup problemowych.
3) przedstawionych przez Komisje powołane w trybie § 15 Regulaminu.
2. W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może przyjmować: apele, oświadczenia i
stanowiska.
§ 37
Uchwały dotyczące rozwiązania i podziału Związku oraz łączenia się z innymi organizacjami
wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. Pozostałe
uchwały, za wyjątkiem zmian do Statutu ZHR procedowanych zgodnie z § 32, podejmowane
są zwykłą większością głosów zgodnie z § 11.
V. Wybory
§ 38
Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.

§ 39
Kandydatury do władz naczelnych ZHR zgłasza się na piśmie do Komisji Wyborczej.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, stopień, przydział służbowy oraz zgodę
kandydata, a także określenie władzy do jakiej kandyduje i podpisy co najmniej 25 delegatów
popierających daną kandydaturę. Zgłoszenia można dokonywać od momentu wyboru przez
Zjazd Komisji Wyborczej do momentu wskazanego w uchwalonym przez Zjazd porządku
obrad.
§ 40
Na podstawie zgłoszeń Komisja Wyborcza sporządza oraz ogłasza ułożone w porządku
alfabetycznym listy kandydatów do poszczególnych władz.
§ 41
1. Przed przeprowadzeniem wyborów kandydaci mają prawo przedstawić delegatom siebie i
swoją koncepcję pełnienia funkcji, na którą są wybierani, a delegaci mają prawo zadawania
pytań kandydatom do władz.
2. Wystąpienie kandydata na funkcje jednoosobowe (Przewodniczący, Naczelniczka Harcerek
i Naczelnik Harcerzy) nie powinno przekraczać 20 min.
3. Wystąpienie kandydata na funkcję w organie kolegialnym nie powinno przekraczać 3 min.
§ 42
W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz, w przypadku
kandydowania do władz członka Komisji Skrutacyjnej następuje jego automatyczne
zwolnienie z członkostwa w Komisji Skrutacyjnej, a Zjazd dokonuje wyboru
uzupełniającego.
§ 43
1. Komisja Skrutacyjna – na podstawie list otrzymanych od Komisji Wyborczej – sporządza
listy kandydatów do władz, a następnie nadzoruje przebieg głosowania, oblicza głosy, ogłasza
wyniki głosowań i wyniki wyborów.
2. Na listach kandydatów do władz podaje się dane identyfikujące kandydatki lub
kandydatów, tj. stopień instruktorski, imię, nazwisko, stopień harcerski, okręg.
§ 44
1. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje Zjazd
o sposobie głosowania, a następnie członkowie Komisji wręczają uprawnionym do
głosowania (za okazaniem mandatu) czytnik elektroniczny bez możliwości jego imiennej
identyfikacji oraz listy kandydatów do władz zaznaczając to na liście delegatów.
2. Wyboru dokonuje się za pośrednictwem systemu elektronicznego głosowania – kolejno nad
kandydaturami wyczytywanymi przez Komisję Skrutacyjną. Głosy są rejestrowane przez
system komputerowy pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Głosy oddane na „tak” uważa się
za głosy prawidłowo oddane na danego kandydata, głosów oddanych na „nie” oraz
„wstrzymuję się” nie uwzględnia się w głosowaniu.

§ 45
Za wybranego na funkcję jednoosobową (Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek i
Naczelnika Harcerzy) uważa się kandydata (kandydatkę), który w wyniku głosowania uzyskał
więcej niż połowę głosów ważnych. W przypadku gdy żaden z kandydatów z listy wyborczej
nie uzyskał wymaganej większości głosów, głosowanie zostaje powtórzone przy
pozostawieniu na liście dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W
drugim głosowaniu decyduje zwykła większość głosów.
§ 46
Za wy branych do władz kolegialnych uważa się kandydatów, którzy w wyniku głosowania
otrzymali największą liczbę głosów.
§ 47
W sytuacji gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, a uznanie ich za
wybranych do władzy kolegialnej spowodowałoby przekroczenie liczby członków tej władzy,
zarządza się ponowne głosowanie umieszczając na liście kandydatów, którzy uzyskali
jednakową liczbę głosów.

§ 48
1. Głos oddany w wyborach uważany jest za nieważny, jeżeli głos oddany jest na większą
liczbę kandydatów niż wynosi liczba członków wybieranych władz lub gdy Komisja
Skrutacyjna stwierdzi, że głosowania przy pomocy czytnika elektronicznego dokonała osoba
nieuprawniona.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym podaje:
a) liczbę delegatów biorących udział w poszczególnych głosowaniach,
b) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do władz,
c) liczbę głosów nieważnych,
d) wyniki wyborów,
e) skład Komisji Skrutacyjnej.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.
VI. Przepisy końcowe
§ 49
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Prezydium Zjazdu.
§ 50
Traci moc „Regulamin Zjazdu ZHR” uchwalony przez XV Zjazd ZHR w dniu 1 kwietnia
2016 r.
§ 51
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Zjazd uchwały o jego przyjęciu.

