
 

ZBIÓRKA WYBORCZA DELEGATA NA XL ZJAZD ZHP 

30 MAJA 2017 R. 

 

REGULAMIN 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: 

a) Statutu ZHP, 

b) Ordynacji Wyborczej ZHP. 

2. Regulamin zawiera postanowienia w sprawie sposobu prowadzenia obrad. 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Zbiórki. 

4. Regulamin zatwierdza Zbiórka Wyborcza. 

 

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE SPOSOBU OBRAD ZBIÓRKI WYBORCZEJ 

5. W Zbiórce z głosem decydującym biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający 

przydział służbowy do Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej i opłaconą podstawową składkę członkowską. według 

Porządku Obrad. 

6. Zbiórka wybiera  

7. Zbiórka obraduje 1 protokolanta pracującego przez cały czas trwania Zbiórki. Protokolant nie musi mieć 

głosu decydującego. 

8. W celu regulaminowego i sprawnego przebiegu obrad, Zbiórka powołuje w głosowaniu jawnym: 

a) Komisję Skrutacyjną, 

b) Komisję Wyborczą. 

9. Członkami ww. komisji mogą być jedynie uczestnicy Zbiórki. 

10. Zbiórką Wyborczą kieruje Przewodniczący wybierany spośród uczestników Zbiórki posiadających czynne 

prawo wyborcze. 

11. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

a) realizacja przyjętego porządku obrad, 

b) czuwanie nad zgodnością obrad z niniejszym regulaminem, 

c) przestrzeganie rzeczowości dyskusji, 

12. Czas wystąpienia (głos w dyskusji) ogranicza się do 5 minut. W uzasadnionych przypadkach 

Przewodniczący Obrad może ten czas przedłużyć. 

13. Każdorazowo uczestnikom Zbiórki i zaproszonym gościom głosu udziela Przewodniczący Obrad według 

obowiązującego porządku. 

14. Poza porządkiem obrad głos może być udzielony uczestnikom: 

a) w wypadku repliki, jednak czas powtórnego wystąpienia ogranicza się do 2 minut, 

b) gdy zgłasza się wniosek formalny. 

15. Wystąpienie nie wygłoszone, a oddane na piśmie do Przewodniczącego Obrad, zostaje włączone do 

dokumentacji Zbiórki. 

16. Opuszczenie obrad Zbiórki przez osobę posiadającą czynne prawo wyborcze winno zostać zgłoszone 

Przewodniczącemu Zbiórki. 

17. W celu usprawnienia przebiegu obrad Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatur na delegata na 

Zjazd ZHP sporządzone na piśmie wraz z krótką charakterystyką kandydata wraz z jego pisemną zgodą na 

kandydowanie. Zgłoszenia przyjmowane są do końca pierwszej przerwy części oficjalnej Zbiórki. Po tym 

terminie Komisja przedstawia kandydatury do zatwierdzenia przez Zbiórkę. 

18. Każdy kandydat ma prawo do wypowiedzi. Uczestnicy Zbiórki, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, 

mogą zadawać każdemu kandydatowi pytania. Pytania i wypowiedzi nieistotne bądź godzące w dobra 

osobiste lub w sposób nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata uchyla Przewodniczący 

Zbiórki. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19. Procedurę wyborczą określa Statut ZHP i Ordynacja Wyborcza ZHP. 

20. Wszelkich zmian w Regulaminie i Porządku Obrad Zbiórki po rozpoczęciu obrad dokonuje się zwykłą 

większością głosów. 

  


