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Zjazd Hufca ZHP w Sosnowcu zwołany został Uchwałą Komendy Hufca ZHP w Sosnowcu 

nr  9/2017 z dnia 29.03.2017r. 

ogłoszoną Rozkazem Komendanta Hufca L 10/2017 z dnia 16.10.2017 r. 

zgodnie z § 48 ust. 4 Statutu ZHP i Ordynacją Wyborczą ZHP 

zatwierdzoną Uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 6/XXXVIII z dnia 12  marca 2014 r.  

i uchwałą nr 50/XXXVIII Rady naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin obrad Zjazdu Hufca ZHP Sosnowiec opracowany jest na podstawie: 

1. Statutu ZHP. 

2. Ordynacji Wyborczej ZHP. 

 

§ 2 

Regulamin zawiera: 

1. Postanowienia w sprawie sposobu obrad. 

2. Zasady udzielania absolutorium Komendzie Hufca 

§ 3 

Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Przewodniczącemu obrad Zjazdu przy udziale 

Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ZHP. 

 

§ 4 

Regulamin zatwierdza Zjazd Hufca. 

 

Rozdział I.  

Postanowienia w sprawie sposobu obrad Zjazdu 

 

§ 5 

Zjazd Hufca: 

1. Decyduje o najważniejszych sprawach Hufca. 

2. Przyjmuje program rozwoju hufca. 

3. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: Komendanta i Komendy Hufca, Komisji 

Rewizyjnej Hufca oraz na wniosek komisji Rewizyjnej Hufca podejmuje uchwałę w sprawie 

absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Hufca za okres pomiędzy zjazdami 

Hufca. 

 

§ 6 

W Zjeździe Hufca z głosem decydującym bierze udział kadra mająca przydział służbowy  

do tego hufca  

i opłacone składki członkowskie zwana dalej uczestnikami zjazdu, a także instruktorzy 

pełniący funkcje przybocznych w gromadach i drużynach, mający przydział służbowy  

i opłacone składki. 



§ 7 

Zjazd obraduje plenarnie oraz może pracować w zespołach roboczych. 

 

§ 8 

Zjazd w głosowaniu jawnym wybiera Przewodniczącego oraz można wybrać  

wiceprzewodniczących, którzy kierują obradami Zjazdu. 

 

§ 9 

Do zadań Przewodniczących obrad należy: 

1. Realizacja porządku obrad. 

2. Czuwanie nad zgodnością obrad z Regulaminem przyjętym przez Zjazd. 

3. Przestrzeganie rzeczowości dyskusji. 

 

§ 10 

W celu prawidłowego przebiegu, Zjazd w głosowaniu jawnym powołuje komisje: 

1.    Skrutacyjną - 3 osobową 

2.    Uchwał i Wniosków - 3 osobową 

Członkami ww. Komisji mogą być jedynie uczestnicy Zjazdu posiadający głos decydujący.  

Ponadto Zjazd powołuje protokolanta lub protokolantów (protokolant nie musi mieć głosu 

decydującego). 

 

§ 11 

Czas głosu w dyskusji ogranicza się do 5 minut. W uzasadnionych przypadkach 

Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia, celem sformułowania przez dyskutanta 

wniosków (powyższe nie dotyczy zaproszonych na Zjazd gości). Każdy wątek poruszony  

w dyskusji powinien być zakończony sformułowaniem wniosku. 

§ 12 

Wnioski i uwagi dotyczące Uchwały Zjazdu można kierować na piśmie wprost do Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

§ 13 

Uczestnikom Zjazdu oraz zaproszonym gościom głosu udziela Przewodniczący obrad  

w/g obowiązującego Porządku. 

§ 14 

Poza Porządkiem obrad głos może być udzielony wyłącznie: 

1. W przypadku repliki. 

2. W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego. 

 

Wniosek formalny – propozycja wysunięta w trakcie obrad zjazdu dotycząca kwestii 

związanych  

z procedurą obrad. 

W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego dopuszcza się dodatkowo 1 głos „za” i 1 głos 

„przeciw” wnioskowi. 

Czas powtórnego wystąpienia nie może być dłuższy niż 2 minuty. 



§ 15 

Wystąpienia niewygłoszone, a oddane na piśmie do Przewodniczącego obrad zostają 

włączone do protokołu Zjazdu. 

§ 16 

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

do głosowania i są podejmowane zwykłą większością głosów (przy obliczaniu zwykłej 

większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw).  

 

Rozdział II.  

Zasady udzielania absolutorium komendzie hufca 

 

1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca Zjazd podejmuje uchwałę w sprawie 

absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Hufca za okres pomiędzy zjazdami 

hufca.  

2. W przypadku nieudzielenia przez Zjazd sprawozdawczy absolutorium członkowi 

Komendy Hufca Zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać 

wyboru uzupełniającego. 

3. W przypadku nieudzielenia absolutorium Komendantowi Hufca i podjęciu decyzji  

o wygaśnięciu jego mandatu Zjazd sprawozdawczy dokonuje wyboru komendanta  

i na jego wniosek Komendy Hufca. 

 

§ 17 

 

1. Uchwały Zjazdu hufca niezgodne z prawem, statutem ZHP, ordynacją wyborczą ZHP  

oraz niniejszym regulaminem obrad są nieważne. 

2. Wnioski o unieważnienie uchwał zjazdu hufca składa się do rady chorągwi  

za pośrednictwem komendanta chorągwi w terminie 14 dni od zakończenia Zjazdu. 

3. Wyniki wyborów władz hufca są ogłaszane w rozkazie komendanta chorągwi w terminie 

do 14 dni od zakończenia ostatniego zjazdu hufca. 

 

 

 

 

 


