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1. Regulamin obrad Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP opracowany jest na podstawie:  
• Statutu ZHP,  
• Ordynacji Wyborczej ZHP.  

2. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje przewodniczącemu obrad zjazdu przy udziale Pełnomocnika 
Naczelnika ZHP.  

3. Pełnomocnik Naczelnika ZHP czuwa nad prawidłowym przebiegiem zjazdu, nadzoruje wybory władz, czuwa 
nad zgodnością podejmowanych uchwał ze Statutem ZHP i innymi przepisami obowiązującymi w ZHP.  

4. Regulamin zatwierdza zjazd chorągwi.  
5. W zjeździe chorągwi z głosem decydującym uczestniczą:  

• delegaci wybrani przez zjazdy hufców,  
• komendanci hufców pełniący aktualnie tę funkcję,  
• komendant chorągwi,  
• członkowie komendy chorągwi.  

6. Mandaty dla uczestników zjazdu z głosem decydującym wydawane będą w biurze zjazdu za okazaniem 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

7. Członkowie ustępujących władz chorągwi, biorą udział w zjeździe chorągwi z głosem doradczym.  
8. Uczestnictwo w zjeździe możliwe jest wyłącznie po odnotowaniu swojej obecności w biurze zjazdu na liście 

uczestników zjazdu z głosem decydującym albo liście uczestników zjazdu z głosem doradczym.  
9. Na zaproszenie zwołującego zjazd chorągwi, w zjeździe lub jego części mogą uczestniczyć:  

• zaproszeni goście,  
• byli członkowie komendy chorągwi, którym na zjeździe będzie udzielane absolutorium,  
• kandydaci do władz.  

10. Zjazd przebiega według porządku obrad zatwierdzonego przez uczestników zjazdu z głosem decydującym.  
11. Zjazd otwiera komendant chorągwi, a kierują nim przewodniczący i wiceprzewodniczący wybrani przez 

zjazd, spośród uczestników zjazdu z głosem decydującym.  
12. Zjazd spośród uczestników zjazdu z głosem decydującym wybiera:  

1) Komisję Wyborczą, która:  
• przyjmuje kandydatury na członków władz chorągwi,  
• prezentuje uczestnikom zjazdu zgłoszone kandydatury wraz z krótką charakterystyką podaną w 

zgłoszeniu oraz informacją o osobach zgłaszających wniosek z podaniem numeru ich mandatu; 
kandydatury są prezentowane w porządku alfabetycznym,  

• weryfikuje przekazane zgłoszenia pod względem formalnym (kandydatami do władz chorągwi mogą 
być osoby nieobecne na zjeździe, pod warunkiem zachowania zasad określonych w ordynacji 
wyborczej ZHP).  

2) Komisję Skrutacyjną, która:  
• przygotowuje karty do głosowania,  
• przeprowadza głosowania,  
• ogłasza wyniki głosowań.  

3) Komisję Uchwał i Wniosków, która:  
• przyjmuje przygotowane projekty uchwał lub stanowisk zjazdu.  
• weryfikuje poprawność merytoryczną przedkładanej uchwały, wniosku lub stanowiska i może 

dokonać korekty treści nie zmieniając jednak jej intencji. poprawiona uchwała musi być przed 
prezentacją uczestnikom zjazdu zaakceptowana przez wnioskodawcę. komisja może nie przyjąć 
projektu uchwały, stwierdzając występujące w nim błędy formalne.  

13. Zjazd wybiera protokolantów. protokolanci mogą być wybrani spoza uczestników zjazdu z głosem 
decydującym. protokolant w ramach swoich obowiązków może dokonywać pomocniczo rejestracji audio 
lub video przebiegu zjazdu. Materiał taki stanowi załącznik do protokołu.  

14. Przewodniczący obrad zjazdu:  
1) realizuje porządek obrad zjazdu,  
2) udziela i odbiera prawo głosu,  
3) czuwa nad zgodnością obrad z regulaminem przyjętym przez zjazd,  
4) przestrzega rzeczowości dyskusji i czasu wystąpień,  
5) zarządza i ogłasza wyniki głosowania,  
6) zarządza przerwy i wznawia obrady,  
7) dokonuje wykładni regulaminu zjazdu.  
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15. Zgłoszenie do dyskusji składa się do przewodniczącego obrad zjazdu z podaniem stopnia, imienia i nazwiska 
oraz numeru mandatu.  

16. Kolejność zabierania głosów w dyskusji wyznacza przewodniczący obrad zjazdu.  
17. Głos w dyskusji może dotyczyć spraw, którymi zajmuje się zjazd chorągwi.  
18. Czas głosu w dyskusji ogranicza się:  

1) do 2 minut w przypadku chęci zadania pytań,  
2) do 5 minut w przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytania,  
3) do 15 minut w przypadku wystąpienia kandydata na funkcję komendanta chorągwi,  
4) do 5 minut w przypadku wystąpienia kandydata na członka pozostałych władz chorągwi w 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad zjazdu może przedłużyć czas wystąpienia.  
19. Przewodniczący obrad zjazdu może przerwać w każdej chwili lub uchylić pytania i wypowiedzi nieistotne 

bądź godzące w dobra osobiste lub w sposób nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata.  
20. Uczestnikom zjazdu oraz zaproszonym gościom głosu udziela przewodniczący obrad zjazdu w/g 

obowiązującego porządku.  
21. Przewodniczący obrad zjazdu udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością. Uczestnik zjazdu z 

głosem decydującym zgłaszający wniosek formalny ma prawo uzasadnić go w czasie nie przekraczającym 
1 minuty.  

22. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie:  
1) zamknięcia listy mówców,  
2) głosowania bez dyskusji,  
3) zmiany porządku obrad,  
4) ogłoszenia przerwy,  
5) tajności głosowania.  

23. Wnioski formalne wymagające przegłosowania zjazd głosuje jawnie. Przed podaniem wniosku pod 
głosowanie przewodniczący obrad zjazdu umożliwia wypowiedzenie się w tej sprawie innym uczestnikom 
zjazdu z głosem decydującym (w liczbie co najwyżej jeden „za“ wnioskiem i dwóch „przeciw“). Wypowiedzi 
te realizowane są według kolejności zgłoszeń. czas każdego z tych wystąpień nie może przekraczać 1 minuty.  

24. Z zastrzeżeniem pkt. 25 poniżej głosowanie nad absolutorium oraz podejmowanie uchwał odbywa się w 
sposób jawny poprzez podniesienie mandatu.  

25. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie 
postanowią inaczej.  

26. Podczas głosowań jawnych, w których do rozstrzygnięcia potrzebna jest zwykła większość, uczestnik zjazdu 
z głosem decydującym, na wezwanie przewodniczącego obrad zjazdu, jest zobowiązany do oddania głosu 
poprzez podniesienie ręki- deklarując w ten sposób głosowanie „za“ lub „przeciw“.  

27. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego można określić na podstawie oceny wzrokowej większości 
„za“ lub „przeciw“, przewodniczący obrad zjazdu może dokonać samodzielnej (bez liczenia głosów) 
interpretacji wyników takiego głosowania, pod warunkiem jednak, że żadna z osób uczestniczących w 
zjeździe z głosem decydującym nie zażąda obliczenia głosów. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, 
dokonuje się obliczenia wyników głosowania.  

28. Opuszczenie przez delegata obrad zjazdu winno być zgłoszone do prezydium zjazdu. Opuszczający zjazd 
winien pozostawić swój mandat prezydium zjazdu.  

29. Wszelkich zmian w przyjętym Regulaminie i Porządku Obrad w czasie trwania zjazdu dokonuje zjazd zwykłą 
większością głosów.  


