
REGULAMIN OBRAD  
XXI ZJAZDU HUFCA ZHP KONIN 

Konin, 22.11.2019 r. 
 

 

1. XXI Zjazd Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów zwołany został Uchwałą 

nr 12/XX Komendy Hufca ZHP Konin z dnia 14.09.2019 r. zgodnie z §48                   

ust. 4 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 29/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 

2019 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w 2019 roku. 

2. Zjazd obraduje według przyjętego przez uczestników porządku obrad nad sprawami określonymi 

w §48 ust. 3 Statutu ZHP. 

3. W Zjeździe Hufca ZHP Konin z głosem decydującym bierze udział kadra, mająca przydział 

służbowy do hufca oraz opłacone składki członkowskie zgodnie z listą ogłoszoną w Rozkazie                            

L 11/2019 Komendanta Hufca ZHP Konin z dnia 24.10.2019 r. uzupełnioną w Rozkazie                            

L 12/2019 Komendanta Hufca ZHP Konin z dnia 29.10.2019 r. 

4. W Zjeździe Hufca ZHP Konin z głosem doradczym biorą udział zaproszeni goście oraz pozostali 

instruktorzy. 

5. Obradami zjazdu kieruje wybrany spośród uczestników posiadających czynne prawo wyborcze 

przewodniczący zjazdu wraz z wiceprzewodniczącym. Do ich kompetencji należy: 

 realizowanie przyjętego porządku obrad, 

 udzielanie i odbieranie głosu referentom i dyskutantom, 

 czuwanie nad rzeczowością dyskusji, 

 zarządzanie głosowania, 

 ogłaszanie przerw w obradach. 

6. Zgłoszenia do dyskusji przyjmuje przewodniczący zjazdu. 

7. Wystąpienia w dyskusji nie powinny przekraczać 5 minut. Dłuższe wystąpienia można przekazać 

w formie pisemnej przewodniczącemu zjazdu w celu włączenia ich do protokołu.  

8. Zjazd może w głosowaniu jawnym ograniczyć dyskusję poprzez zamknięcie listy mówców lub 

przerwanie dyskusji bez względu na ilość zgłoszonych do dyskusji mówców. 

9. Zjazd wybiera spośród osób uczestniczących w Zjeździe z głosem decydującym komisje: uchwał i 

wniosków, wyborczą oraz skrutacyjną. 

10. Rejestrację kandydatów do władz hufca prowadzi komisja wyborcza zjazdu w dniu 22.11.2019 r. 

do godziny 18.00. 

11. Wnioski formalne należy zgłaszać do przewodniczącego zjazdu, natomiast wnioski programowe do 

komisji uchwał i wniosków. 

12. Karty do głosowania będą wydawane tylko za okazaniem mandatu. 

13. Opuszczenie przez uczestnika obrad zjazdu winno być zgłoszone przewodniczącemu zjazdu. 

14. Uchwały, stanowiska i decyzje zjazdu (poza wyborami) zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów osób posiadających czynne prawo wyborcze. 

15. Uchwały Zjazdu Hufca są ważne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych                              

do głosowania (przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i 

przeciw uchwale). 

16. Regulamin obowiązuje od chwili przyjęcia go przez zjazd. 

17. Ostateczna interpretacja przepisów regulujących obrady zjazdu należy do przewodniczącego 

zjazdu, który w tej sprawie współpracuje z pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej 

ZHP. 

18. Wszelkich zmian w przyjętym regulaminie i porządku obrad w czasie trwania zjazdu dokonuje zjazd 

zwykłą większością głosów. 


