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LONDYN – 1996

REGULAMIN ZJAZDU OGÓLNEGO
1.

PODSTAWA PRAWNA
Regulamin Zjazdu Ogólnego ZHP działającego poza granicami Kraju oparty jest na obowiązującym
Statucie ZHP z dnia 8 kwietnia 1936 r. oraz na Regulaminie Głównym ZHP z dnia 23 listopada 1996 r.

2.

ZWYCZAJNY ZJAZD OGÓLNY
Zwyczajny Zjazd Ogólny odbywa się co trzy lata. Zwołuje go Naczelnictwo ZHP., zawiadamiając
członków Władz Naczelnych i Zarządy Okręgów, o terminie i miejscu przynajmniej na sześć miesięcy
przed terminem, z podaniem porządku obrad (Reg. Główny art. 57).

3.

NADZWYCZAJNY ZJAZD OGÓLNY
A.

Nadzwyczajny Zjazd Ogólny zwołuje Naczelnictwo Z.H.P. z własnej inicjatywy, względnie na żądanie
Komisji Rewizyjnej Związku, Naczelnej Rady Harcerskiej lub 100 harcmistrzów/harcmistrzyń (Reg.
Główny art. 58).

B.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Ogólnego winno być przedłożone na piśmie z podaniem
proponowanego porządku dziennego.

C.

Nadzwyczajny Zjazd Ogólny winien być ogłoszony w ciągu najdalej miesiąca od daty wpłynięcia żądania
w tej sprawie, z zachowaniem warunków z artykułu 2.

D.

Nadzwyczajny Zjazd Ogólny posiada wszystkie kompetencje Zwyczajnego Zjazdu Ogólnego z tym, że
może rozpatrywać tylko te sprawy dla których Nadzwyczajny Zjazd został zwołany.

4.

KOMPETENCJE ZJAZDU OGÓLNEGO
A.

Zjazd Ogólny decyduje ostatecznie w sprawach ideowych Związku (Reg. Główny art. 56).

B.

Zjazd Ogólny przyjmuje sprawozdania:
a) Przewodniczącego Związku
b) Członków Naczelnictwa wyszczególnionych w art. 63 A. a/ - i/ Regulaminu Głównego.
c) Komisji Rewizyjnej Związku
d) Naczelnego Sądu Harcerskiego

C.

Zjazd Ogólny uchwala Regulamin Główny w trybie art. 77 Regulaminu Głównego.

D.

Zjazd Ogólny wybiera 16 członków Naczelnej Rady Harcerskiej spośród harcmistrzów, harcmistrzyń,
działaczy i działaczek harcerskich na okres trzech lat w trybie artykułu 60 A. h/ Regulaminu Głównego.

E.

Zjazd Ogólny wybiera spośród siebie:
a) Przewodniczącego Z.H.P.
b) Przedstawiciela Organizacji Przyjaciół Harcerstwa

F.

Zjazd Ogólny zatwierdza Naczelnika Harcerzy, Naczelniczkę Harcerek i Naczelnego Kierownika
Starszego Harcerstwa wybranego zgodnie z art. 67 C. a/ - c/ Regulaminu Głównego.

G.

Zjazd Ogólny wybiera Komisję Rewizyjną Związku i Naczelny Sąd Harcerski.

H.

Zjazd Ogólny udziela absolutorium Naczelnictwu na wniosek Komisji Rewizyjnej (Regulamin Główny
art. 68 C. d/)

I.

Zjazd Ogólny uchwala trzyletni preliminarz budżetowy Związku, przygotowany przez Naczelnictwo.

J.

Zjazd ogólny uchwala Regulamin Zjazdu, na wniosek Naczelnej Rady Harcerskiej.

K.

Zjazd Ogólny rozpatruje wnioski i uchwały, które wpłynęły zgodnie z regulaminem Zjazdu Ogólnego.
PRAWOMOCNOŚĆ ZJAZDU OGÓLNEGO

5.
A.

Zjazd ogólny jest prawomocny bez względu na liczbę osób obecnych. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, za wyjątkiem uchwał zastrzeżonych w artykule 77 Regulaminu Głównego oraz
wniosków nagłych (Reg. Główny art. 59).

B.

Procedurę przy uchwalaniu wniosków określa art. 11.

C.

Zmiana Regulaminu Głównego (Reg. Główny art. 77)
a) Do zmiany Regulaminu Głównego, wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy
obecności przynajmniej połowy uprawnionych delegatów na Zjazd.
b) O proponowanych zmianach Regulaminu Głównego Z.H.P., Naczelnictwo Z.H.P. winno
zawiadomić uczestników Zjazdu conajmniej na sześć miesięcy przed Zjazdem Ogólnym.
c) Członkowie Zjazdu Ogólnego mogą przesłać do Naczelnictwa Z.H.P. swoje wnioski na Zjazd
Ogólny conajmniej rok przed terminem Zjazdu.
SKŁAD ZJAZDU OGÓLNEGO

6.
A.

W Zjeździe Ogólnym biorą udział (Reg. Główny art. 55):
a) Harcmistrze i harcmistrzynie, o ile wywiązali się z obowiązków organizacyjnych (według zasad
art. 7 A. a/)
b) Hufcowi i hufcowe
c) Kierownicy kręgów starszo-harcerskich, zarejestrowanych w Głównej Kwaterze Starszego

Harcerstwa, liczących przynajmniej 15 osób (według zasad art. 7 A. b/).
d) Przewodniczący Kół Przyjaciół Harcerstwa, zarejestrowanych w zarządzie Okręgu, liczących
przynajmniej 20 osób, o ile są harcmistrzami/ harcmistrzyniami, lub działaczami/ działaczkami
harcerskimi O.P.H. (według zasad art. 7 A. c/).
e) Członkowie władz naczelnych wymienionych w Regulaminie Głównym art. 54, pkt, 2-9 włącznie.
B.

Członkowie władz naczelnych wymienionych w Regulaminie Głównym art. 54, pkt. 3-9 włącznie biorą
udział w Zjeździe Ogólnym z urzędu.

C.

Członkowie NRH z urzędu biorą udział w Zjeździe Ogólnym z urzędu.

D.

Członkowie NRH z wyboru jedynie biorą udział w Zjeździe Ogólnym o ile są wybrani jako delegaci z
grupy a/ oraz grupy c/ do d/. Członkowie NRH mają prawo udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe
Ogólnym z urzędu.

E.

Honorowi członkowie NRH mają prawo udziału w Zjeździe Ogólnym z urzędu.
PRZYDZIAŁ LICZBOWY DELEGATÓW I PRAWA WYBORCZE

7.
A.

Naczelnictwo ZHP ustala ilość każdej grupy delegatów z poszczególnych Okręgów według stanu
organizacyjnego na 1 stycznia każdego roku zgodnie z następującymi regułami, które również określają
prawa wyborcze
a) Harcmistrzynie mające zaliczoną służbę w Chorągwi Harcerek lub w Głównej Kwaterze (jeśli
nie mają przydziału do Chorągwi) za rok ubiegły wysyłają na Zjazd Ogólny delegatki wybrane
spośród siebie w ilości jednej piątej ich liczby ogólnej. Harcmistrze mający zaliczoną służbę w
Chorągwi Harcerzy lub w Głównej Kwaterze (jeśli nie mają przydziału do Chorągwi) za rok
ubiegły wysyłają na Zjazd Ogólny delegatów wybranych spośród siebie w ilości jednej piątej ich
liczby ogólnej.
b) Kierownicy Kręgów Starszoharcerskich, liczących przynajmniej 15 osób i zarejestrowanych za
rok ubiegły, wysyłają na Zjazd Ogólny delegatów wybranych spośród siebie w ilości jednej
trzeciej ogólnej liczby tych kręgów.
c) Przewodniczący Kół Przyjaciół Harcerstwa, którzy mają stopień harcmistrzowski lub działaczki /
działacza harcerskiego w O.P.H. oraz którzy przewodniczą Kołom liczącym przynajmniej 20 osób
i będącym zarejestrowanym w roku ubiegłym, wysyłają delegatów na Zjazd Ogólny wybranych
spośród siebie w ilości jednej piątej ogólnej liczby tych kół.

B.

Wszystkie ułamki przy obliczaniu liczby delegatów zaokrągla się w górę do cyfr pełnej.

C.

Każdy wyborca ma tylko jeden głos, to znaczy, głosuje więc tylko w jednej organizacji, lub jednostce (tj.
Chorągwi, albo w St. Harcerstwie albo w O.P.H.).

D.

Uczestnik Zjazdu Ogólnego może posiadać tylko jeden mandat, a więc członkowie ZHP uprawnieni do
uczestnictwa z urzędu lub z jednego wyboru nie kandydują ponownie w innych wyborach na delegatów.

E.

Członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej może być wybrana jedynie ta osoba która, uzyskała już
uprawnienia uczestniczenia w Zjeździe Ogólnym.

F.

Przydział liczbowy delegatów do NRH określa działająca NRH i podaje ewentualne zmiany do Komisji
Regulaminowej w celach zmiany Regulaminu NRH (Reg. Główny art. 78 c/) przez ustępującą NRH oraz
do wiadomości Zjazdu Ogólnego.

G.

Obowiązujący klucz wyboru jest następujący (Reg. NRH art 7 A.h/)
a) Stany Zjednoczone

2

b) Kanada

2

c) Wielka Brytania

2

d) Australia

1

e) Argentyna

1

f) Francja

1

g) Europa

1

h) Kandydaci na funkcje w Naczelnictwie

6

WARUNKI ROCZNEJ REJESTRACJI INSTRUKTORÓW, KRĘGÓW
STARSZOHARCERSKICH I KÓŁ PRZYJACIÓŁ

8.

A.

Naczelniczka Harcerek zalicza rozkazem służbę za rok ubiegły harcmistrzyniom, które wywiązały się ze
swych obowiązków organizacyjnych, dokonały rocznej rejestracji i zapłaciły roczną składkę.
Naczelnik Harcerzy zalicza rozkazem służbę za rok ubiegły harcmistrzom, którzy wywiązali się ze swych
obowiązków organizacyjnych, dokonali rocznej rejestracji i zapłacili roczną składkę.

B.

Główna Kwatera Starszego Harcerstwa dokonuje rocznej rejestracji Kręgu, który realizuje cele Starszego
Harcerstwa określone Regulaminem Starszego Harcerstwa, złożył roczne sprawozdanie ze swej
działalności i wpłacił roczną składkę.

C.

Zarząd Okręgu dokonuje rocznej rejestracji Koła Przyjaciół Harcerstwa, które ukonstytuowane zgodnie z
Regulaminem Głównym art. 20, realizuje cele określone Regulaminem KPH, złożyło roczne
sprawozdanie ze swej działalności i wpłaciło roczną opłatę organizacyjną.

9.

WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD OGÓLNY
A.

Wybory delegatów na Zjazd Ogólny odbywają się na zebraniach. W razie konieczności wybory mogą być
przeprowadzone w drodze korespondencyjnej.

B.

W celu umożliwienia zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Ogólnego wybory delegatów odbywają się
łącznie z wyborami delegatów do NRH (według klucza umieszczonego w Reg. NRH art. 8 i Reg. ZO art.
7 G.) co trzy lata, a mandat delegata trwa do ponownych wyborów. Jeśli wybrany delegat zostanie w
międzyczasie uprawniony do uczestnictwa w Zjeździe Ogólnym z racji sprawowania funkcji hufcowego
lub członka NRH z urzędu, na jego miejsce wchodzi kolejny zastępca z największą ilością głosów.

C.

Uprawnienie do uczestnictwa z urzędu trwa tylko w czasie sprawowania funkcji. W razie zdania funkcji
uprawnienia poprzedniego nie odzyskuje się.

D.

Udział w zebraniach wyborczych:
a) W zebraniach wyborczych harcmistrzyń biorą udział harcmistrzynie umieszczone na liście
wyborczej. Głosowanie na osobę, która nie wyraziła zgody na kandydowanie jest nieważne;
b) W zebraniu wyborczym harcmistrzów biorą udział tylko harcmistrze umieszczeni na liście
wyborczej. Głosowanie na osobę, która nie wyraziła zgody na kandydowanie jest nieważne;
c) W zebraniu wyborczym kierowników Kręgów Starszoharcerskich biorą udział tylko kierownicy
umieszczeni na liście wyborców. Głosowanie na osobę, która nie wyraziła zgody na
kandydowanie jest nieważne;
d) W zebraniu wyborczym przewodniczących Kół KPH biorą udział tylko przewodniczący
umieszczeni na liście wyborców. Głosowanie na osobę, która nie wyraziła zgody na
kandydowanie jest nieważne;

E.

We wszystkich kwestiach spornych dotyczących wyborów każdemu członkowi ZHP przysługuje
odwołanie się drogą służbową do Sekretarza Generalnego ZHP a następnie do Zjazdu Ogólnego,
względnie NRH.

F.

Wybory w każdej organizacji są przeprowadzone zgodnie z następującymi zasadami:
a) Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów delegatów odpowiedzialni są kierownicy danej
organizacji. Są to: Komendantka Chorągwi Harcerek, Komendant Chorągwi Harcerzy, Okręgowy
Kierownik Starszego Harcerstwa oraz Przewodniczący Okręgu.
b) Ogłaszają oni listę wyborców przed zebraniem wyborczym, oraz przydziały liczbowe delegatów
przypadających na daną organizację na Zjazd Ogólny.
c) Lista wyborców nie może zawierać nazwisk umieszczonych na liście wyborców innej organizacji.
d) Kandydaci zostają delegatami lub zastępcami stosownie do ilości uzyskanych głosów.
e) Po wyborach kierownik danej organizacji ogłasza listę wybranych delegatów i zastępców w
kolejności uzyskanych głosów, oraz przesyła protokół wyborów do Sekretarza Generalnego ZHP.
Protokół zawiera listę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu, listę wybranych delegatów i
zastępców z podaniem ilości głosów przy każdym nazwisku, oraz datę i podpis przewodniczącego
zebrania wyborczego.

G.

Wybory korespondencyjne w każdej organizacji są przeprowadzone zgodnie z następującymi zasadami:
a) W razie konieczności kierownik danej organizacji zarządza wybory korespondencyjne wśród
uprawnionych wyborców/ wyborczyń pracujących w danej organizacji i zarządzenie swoje
przesyła zwierzchnikowi danej organizacji, który z kolei przesyła je sekretarzowi Generalnemu
ZHP.
b) Zarządzenie zawiera:
i.

skład i adres wyznaczonej przez siebie Komisji Wyborczej;

ii.

datę końcową wyborów;

iii.

przydziały liczbowe delegatów na Zjazd Ogólny;

iv.

listę wyborców / wyborczyń, którzy są uprawnieni do udziału w wyborach a
więc mają prawo głosowania;

v.

listę kandydatów / kandydatek, czyli tych członków z listy wyborców /
wyborczyń, którym nie przysługuje prawo uczestnictwa w Zjeździe
Ogólnym z urzędu, i do których kierownik danej organizacji uzyskał zgodę
na ich kandydowanie na delegatów Zjazdu Ogólnego.

c) Komisja wyborcza składa się z trzech uprawnionych członków danej organizacji i jest
odpowiedzialna za sprawne i terminowe wykonanie swego zadania przed kierownikiem danej
organizacji;
d) Komisja Wyborcza wysyła zarządzenia wyborów, wraz z instrukcją wyborczą, do wszystkich
harcmistrzyń umieszczonych na liście wyborczyń;
e) Wyborca głosuje na delegatów Zjazdu Ogólnego wpisując na jednej kartce nazwiska z listy
kandydatów. Następnie zaznacza na tej samej kartce te z wpisanych nazwisk, na które chce
również oddać głos w wyborach delegatów do NRH (zgodnie z kluczem umieszczonym w Reg.
NRH art. 8 i Reg. ZO art. 7 i/). Oddanie głosów na większą liczbę nazwisk niż określone
przydziały liczbowe spowoduje unieważnienie całej kartki wyborczej. Oddanie głosu na osobę,
której nazwisko nie jest na liście kandydatów będzie unieważnione tylko w stosunku do tego
nazwiska.
f) Wyborca zakleja kartkę wyborczą w jednej kopercie czystej, którą przesyła do Komisji wyborczej
w drugiej kopercie. Na drugiej zewnętrznej kopercie wyborca umieszcza swój adres, oraz
własnoręczny podpis.
g) Sprawdzenie i podliczanie głosów odbywa się na jednorazowym posiedzeniu pełnego składu
Komisji Wyborczej, przy zachowaniu tajności głosowania. Komisja najpierw sporządza listę
nadawców otrzymanych kopert. Koperty otrzymane od osób nie znajdujących się na liście
wyborców oraz koperty bez własnoręcznego podpisu zostają wykluczone i zniszczone. Następnie
koperty zewnętrzne zostają oddzielone od kopert wewnętrznych zawierających kartki wyborcze
tak, aby tajność wyborów została zachowana. Koperty wewnętrzne są otwierane pojedynczo i
głosy z każdej kartki odnotowywane na uprzednio sporządzonych listach kandydatów na Zjazd
Ogólny i do NRH. Kartki zawierające więcej głosów niż ilość przydzielona na daną organizację
zostają unieważnione. Przed zakończeniem swojego posiedzenia Komisja sporządza protokół ze
swych czynności z podaniem ilości otrzymanych wykluczonych kopert, ilości unieważnionych
kartek wyborczych, listy kandydatów z ilością otrzymanych głosów. Protokół zaopatrzony datą
podpisują wszyscy członkowie Komisji.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZJAZDU OGÓLNEGO

10
.
A.

W Zjeździe Ogólnym obowiązuje uczestniczenie osobiste. Wyjątkowo, osoby mieszkające ponad 1300
km od miejsca Zjazdu mogą przekazać swój głos innemu uczestnikowi Zjazdu przesyłając pisemne
upoważnienie do Sekretarza Generalnego ZHP przynajmniej 2 miesiące przed Zjazdem.

B.

W sprawach nagłych pisemne upoważnienie może być przekazane do Sekretarza Generalnego ZHP do
otwarcia Zjazdu Ogólnego.

C.

Sekretarz Generalny ZHP przekazuje wszystkie upoważnienia do Komisji Skrutacyjnej która rozpatruje
sprawy uprawnienia do uczestnictwa w Zjeździe.

D.

11
.

Oprócz głosu własnego żaden uczestnik Zjazdu nie może dysponować więcej niż dwoma głosami
przekazanymi mu przez uczestników nieobecnych.
WNIOSKI

A.

Wnioski na Zjazd Ogólny (za wyjątkiem zmiany Regulaminu Głównego, objętego Reg. Głównym art. 77)
mają prawo zgłaszać uczestnicy Zjazdu lub wyborcy delegatów na Zjazd. Wnioski muszą wpłynąć do
Naczelnictwa ZHP przynajmniej dwa miesiące przed Zjazdem.

B.

Zgłoszony wniosek Naczelnictwo przedstawia Zjazdowi, za pośrednictwem Komisji Głównej Zjazdu,
albo do dyskusji na plenum, albo do rozpatrzenia przed jedną z Komisji Zjazdu, albo z opinią przekazania
wniosku jako dezyderatu lub materiału do pracy odpowiedniej władzy wykonawczej ZHP.

C.

Jedynie uchwały plenum są uchwałami Zjazdu.

D.

Wnioski nie ogłoszone w odpowiednim terminie przed Zjazdem mogą być zgłoszone jako wnioski nagłe.
Wniosek nagły musi mieć poparcie przynajmniej dziesięciu uczestników Zjazdu, a nagłość wniosku musi
być uchwalona po jednym przemówieniu za i jednym przeciw większością 2/3 głosów. Zmiana
Regulaminu Głównego nie może być przedmiotem wniosku nagłego, lecz może być przedmiotem
dezyderatu dla NRH lub Naczelnictwa ZHP opracowania takiej zmiany na następny Zjazd Ogólny.

E.

Wnioski formalne są następujące:
a) zamknięcie listy mówców;
b) o przyjęcie porządku dziennego,
c) o odroczenie dyskusji lub zarządzenia krótkiej przerwy,
d) o odesłanie rozpatrywanego wniosku do jednej z komisji,
e) o głosowanie rozpatrywanego wniosku bez dyskusji,
f) o głosowanie rozpatrywanego wniosku w całości,
g) o zmianę porządku dziennego,
h) w sprawie przerwania obrad.

F.

12
.

Wnioski nagłe i formalne, oraz oświadczenia osobiste są składane poza porządkiem dziennym i
rozpatrywane natychmiast po ich złożeniu.
LISTA UCZESTNIKÓW ZJAZDU OGÓLNEGO

A.

Na początku Zjazdu Sekretarz Generalny ZHP odnotowuje na liście uczestników obecność lub
przekazanie głosu i wręcza tę listę Przewodniczącemu Zjazdu.

B.

Obecni uczestnicy Zjazdu wybierają Komisję Skrutacyjną która rozpatruje sprawy uprawnienia do

uczestnictwa w Zjeździe.
C.
13
.

Przewodniczący Zjazdu ogłasza przed głosowaniem liczbę uprawnionych do głosowania.
RAMOWY PROGRAM ZJAZDU OGÓLNEGO

A.

Część reprezentacyjna:
a) Otwarcie Zjazdu przez Przewodniczącego ZHP
b) Przemowy oficjalnych gości i odczytanie nadesłanych życzeń

B.

Obrady plenum
a) Obrady zagaja Przewodniczący ZHP i przeprowadza wybór przewodniczącego Zjazdu spośród
obecnych uczestników Zjazdu;
b) Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory Prezydium Zjazdu w ilości przynajmniej dwóch
zastępców Przewodniczącego Zjazdu, oraz przynajmniej trzech sekretarzy zwykłą większością
wśród obecnych uczestników Zjazdu. Sekretarze nie muszą być uczestnikami Zjazdu.
Naczelnictwo ma obowiązek zgłoszenia jednego kandydata na Przewodniczącego Zjazdu i trzech
kandydatów na sekretarzy.
c) Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zjazdu Ogólnego ZHP.
d) Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory do Komisji Skrutacyjnej w składzie trzech
członków wśród obecnych uczestników Zjazdu, zwykłą większością wśród obecnych uczestników
Zjazdu.
e) Przyjęcie porządku dziennego obrad.
f) Uchwalenie Regulaminu Zjazdu na wniosek NRH (Reg. Główny art. 56 J).
g) Wybory następujących Komisji Zjazdowych
i.

Komisja do odczytania protokółu z poprzedniego Zjazdu

ii.

Komisja Wniosków

iii.

Komisja regulaminowa (według potrzeb)

iv.

Inne Komisje według potrzeby

h) Główny referat Zjazdu i dyskusja. Sugestie odnośnie tematu referatu powinny być zgłaszane do
Naczelnictwa ZHP na 6 miesięcy przed Zjazdem. Uczestnicy Zjazdu są powiadomieni o temacie
referatu.
C.

Część sprawozdawcza
a) Sprawozdanie Władz Naczelnych ZHP za okres ubiegłych trzech lat i dyskusja.
b) Uchwalenie trzyletniego preliminarza budżetowego Związku (Reg. Główny art. 56 I.)

D.

Obrady w komisjach
a) Oprócz Komisji wybranych na plenum, Zjazdu formuje Komisję Główną oraz następujące
Komisje, które konstytuują się same, po zagajeniu przez właściwego Naczelnika.

i.

Komisja Harcerek

ii.

Komisja Harcerzy

iii.

Komisja Starszego Harcerstwa

b) Komisje te dyskutują sprawozdania i wnioski dotyczące swojej organizacji. Każda z tych komisji
wybiera kandydata na Naczelnika swojej organizacji, oraz może zgłaszać innych kandydatów do
Władz Naczelnych i do NRH.
c) Przewodniczący tych Komisji wchodzą w skład Komisji Głównej.
E.

Część Wyborcza
a) Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i przyjęcie uchwał (Reg. Główny art. 56 K)
b) Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zjazdu Ogólnego ZHP
c) Udzielenie absolutorium ustępującym Władzom Naczelnym (Reg. Główny art. 56 H i art. 68 C.
d/)
d) Przedstawienie Kandydatów do wyboru do Władz Naczelnych przedstawionych przez
poszczególne Komisję i przez ustępujące Naczelnictwo ZHP przez Komisję Główną.
e) Wybory przewodniczącego ZHP (Reg. Główny art. 56 E. a/)
f) Wybory przedstawiciela Organizacji Przyjaciół Harcerstwa (Reg. Główny art. 56 E. b/)
g) Zatwierdzenie Naczelnika harcerzy, Naczelniczkę Harcerek i Naczelnego Kierownika Starszego
Harcerstwa (Reg. Główny art. 56 F.)
h) Wybór Komisji Rewizyjnej Związku i Naczelnego Sądu Harcerskiego (Reg. Główny art. 56 G.)
i) Wybór do Naczelnej Rady Harcerskiej (Reg. Główny art. 56 D.)

E.

Zamknięcie Zjazdu
KOMISJA GŁÓWNA

14
.
A.

Komisja Główna przedstawia na plenum kandydatów do wyboru do Władz Naczelnych (art. 13 E.d/)

B.

Komisja Główna może przedstawić również inne wnioski

C.

W skład Komisji Głównej Wchodzą:
a) Przewodniczący Zjazdu
b) Przewodnicząca Komisji Harcerek
c) Przewodniczący Komisji Harcerzy
d) Przewodniczący Komisji Starszego Harcerstwa
e) Przewodniczący ZHP
f) Wiceprzewodniczący ZHP
g) Sekretarz Generalny ZHP

D.

Obradom Komisji Głównej Przewodniczy przewodniczący Zjazdu.
WYBORY DO NRH NA ZJEŹDZIE OGÓLNYM

15
.
A.

Przewodniczący Zjazdu nie dopuszcza do głosowania na zgłoszonego kandydata, który nie wyraził zgody
na kandydowanie.

B.

Zjazd wybiera 16 członków NRH spośród członków ZHP zgodnie z Regulaminem Głównym (art. 56 D.)
oraz art 7 G. tego regulaminu.

C.

W skład wybranych członków powinni wchodzić kandydaci na członków Naczelnictwa ZHP.
PROTOKÓŁ ZJAZDU OGÓLNEGO

16
.
A.

Protokół Zjazdu zawiera:a) Protokół uchwały i wyborów wraz z załączoną listą uczestników Zjazdu,
b) Protokół obrad plenum zawierający streszczenie w głównych punktach, dyskusji nad
sprawozdaniami i wnioskami.
c) Protokóły obrad Komisji Harcerek, Komisji Harcerzy i Komisji Starszego Harcerstwa.

B.

Ogłoszenie wyników Zjazdu
a) Przewodniczący Zjazdu przekazuje podpisany przez siebie protokół uchwał Przewodniczącemu
ZHP natychmiast po zakończeniu Zjazdu oraz wyborczej NRH i ukonstytuowaniu się nowego
Naczelnictwa ZHP.
b) Naczelnictwo ogłasza rozkazem pełną treść uchwał Zjazdu i wyniki wyborów Zjazdu oraz z
wyborczej NRH w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu Zjazdu.

C.

Naczelnictwo ZHP, w porozumieniu i przy współpracy Przewodniczącego i Sekretarzy Zjazdu, dopilnuje,
aby sporządzenie protokółów obrad plenum i Komisji zostało zakończone w ciągu dwóch miesięcy po
Zjeździe i aby protokóły te były złożone w Naczelnictwa.

D.

Naczelnictwo w ciągu następnego miesiąca przesyła treść protokółu podpisanego przez
Przewodniczącego Zjazdu do Przewodniczących Zarządów Okręgów i Komendantów Chorągwi, którzy
mają obowiązek udostępnienia go uczestnikom Zjazdu na ich żądanie.

E.

Uczestnicy Zjazdu mają prawo w ciągu następnych dwóch miesięcy zgłaszać swoje poprawki do
protokółu. Protokół wraz ze zgłoszonymi poprawkami Naczelnictwo przedstawia następnemu Zjazdowi
Ogólnemu.

