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Projekt 
 

REGULAMIN OBRAD 
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO  

HUFCA ZHP DĄBROWA GÓRNICZA  
odbywającego się w dniu 25.11.2017. w Dąbrowie Górniczej 

 
Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza zwołany został Uchwałą 
Komendy Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza nr 7/2017 z dnia 13.09.2017r. i ogłoszony 

Rozkazem Komendanta Hufca L13/2017 z dnia 02.11.2017r. zgodnie z § 49 ust. 1 
Statutu ZHP i Ordynacją Wyborczą ZHP zatwierdzoną Uchwałą Rady Naczelnej 

ZHP nr 51/XXXVIII z dnia 4 marca 2017r, 
 

§ 1 

Zjazd obraduje nad sprawami określonymi w § 49 ust. 2 Statutu ZHP według 
zatwierdzonego przez uczestników porządku obrad. 

 
§ 2 

W Zjeździe Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza biorą udział: 

1. Kadra Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza posiadająca głos decydujący – lista 
kadry ogłoszona w Rozkazie Komendanta Hufca ZHP Dabrowa Górnicza 
L13/2017 z dnia 02.11.2017r. 

2. Pozostali instruktorzy Hufca ZHP Dabrowa Górnicza oraz zaproszeni goście – 
z głosem doradczym. 

§ 3 
Zgodnie z § 40 Statutu ZHP wybory władz są prawomocne bez względu na liczbę 
uprawnionych obecnych na zjeździe. 

 
§ 4 

Zjazd obraduje plenarnie oraz w komisjach uchwał i wniosków, powołanej z kadry 
posiadającej głos decydujący. 
 

§ 5 
Zjazdem kieruje Przewodniczący wybrany spośród instruktorów posiadających głos 
decydujący w głosowaniu jawnym. 

Do kompetencji przewodniczącego należy: 
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1. Realizowanie przyjętego porządku obrad, 
2. Udzielanie głosu referentom i dyskutantom, 

3. Przestrzeganie rzeczowości dyskusji, 
4. Zarządzanie głosowaniem, 

5. Ogłaszanie przerw w obradach. 
 

§ 6 

Zgłoszenia do dyskusji przyjmuje Przewodniczący Zjazdu oraz ustala kolejność 
dyskutantów. 
 

§ 7 
Czas wystąpienia w dyskusji nie powinien w zasadzie przekraczać 5-7 minut. 

Decyzję w sprawie ewentualnego przedłużenia czasu wystąpienia podejmuje 
Przewodniczący Zjazdu . Zaleca się by każde wystąpienie w dyskusji było 
zakończone konkretnymi wnioskami propozycjami ( najlepiej przedstawionymi w 

formie pisemnej) 
 

§ 8 
Zjazd może ograniczyć dyskusję, uchwalając w głosowaniu jawnym: 

1. Zamknięcie listy mówców, 

2. Przerwanie dyskusji bez względu na ilość zgłoszonych do dyskusji mówców. 
§ 9 

Wszystkim uczestnikom zjazdu przysługuje prawo składania swoich wystąpień 

bezpośrednio do protokołu zjazdu, a wszelkich wniosków, propozycji i projektów 
uchwał bezpośrednio do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 
§ 10 

Poza porządkiem obrad może być udzielony uczestnikowi zjazdu, gdy zgłasza on 

wniosek natury formalnej. Zgłaszający ma prawo krótko uzasadnić zgłaszany 
wniosek. 
 

§ 11 
Ostateczna interpretacja przepisów regulujących obrady zjazdu należy do 

Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP. 
 

§ 12 

Opuszczenie obrad zjazdu przez kadrę posiadającą głos decydujący winno być 
zgłoszone przewodniczącemu zjazdu. 

 
§ 13 

Wszelkich zmian w regulaminie  i porządku obrad w czasie trwania zjazdu 

dokonuje zjazd zwykłą większością głosów. 
 
 

 


