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PORZĄDEK OBRAD ZJAZDU ZWYKŁEGO HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI
6 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
(projekt)
1. Otwarcie zjazdu:
- powitanie uczestników zjazdu i pełnomocnika komendanta chorągwi ZHP,
- powołanie protokolantów,
- zgłoszenie propozycji na funkcję przewodniczącego zjazdu
- wybór przewodniczącego zjazdu
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Wybór komisji wyborczej, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Wystąpienie pełnomocnika komendanta chorągwi:
- zapoznanie z procedurami zjazdowymi
- zapoznanie z celami zjazdu
Krótka przerwa – 5 min.
5. Uroczyste otwarcie zjazdu:
- wprowadzenie Sztandaru
- hymn ZHP
- nagrody i wyróżnienia
- podziękowania
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności komendy i komendanta Hufca.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca
8. Przedstawienie opinii KRH w sprawie działalności komendy hufca
9. Przedstawienie przez pełnomocnika komendantki chorągwi opinii ws. działalności komendy hufca.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i opiniami ws. działalności komendy hufca.
11. Głosowanie w sprawie absolutorium.
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12. Ogłoszenie wyników
Przerwa – 15 min.
W czasie przerwy zgłaszanie kandydatów na funkcję komendanta hufca oraz członków Komisji Rewizyjnej.
13. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów na funkcję komendanta
hufca.
14. Wystąpienie kandydatów na funkcję komendanta hufca, prezentacja planów rozwoju Hufca. Pytania do
kandydatów.
15. Wybór komendanta.
16. Ogłoszenie wyników wyborów na funkcję komendanta
17. Przedstawienie przez wybranego komendanta składu i liczebności komendy:
- głosowanie w sprawie liczebności komendy
- wystąpienie kandydatów na członków komendy, pytania do kandydatów
18. Wybór członków komendy.
19. Ogłoszenie wyników wyborów członków komendy.
Krótka przerwa
20. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów do KRH
21. Wystąpienie kandydatów, pytania do kandydatów.
22. Wybór Komisji Rewizyjnej Hufca.
23. Ogłoszenie wyników wyborów i składu Komisji Rewizyjnej Hufca.
24. Dyskusja programowa:
- przyjęcie planu rozwoju Hufca
- dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi uchwałami.
25. Zakończenie zjazdu.
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REGULAMIN OBRAD ZJAZDU ZWYKŁEGO HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI
6 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

1. Pracami Zjazdu i przebiegiem obrad kieruje Przewodniczący Zjazdu wybrany przez Zjazdu
spośród uczestników z czynnym prawem wyborczym, w głosowaniu jawnym. Zjazd może wybrać
również wiceprzewodniczącego Zjazdu, któremu Przewodniczący może, w razie potrzeby,
przekazywać prowadzenie obrad.
2. Obrady prowadzone są przez Przewodniczącego Zjazdu lub vice-Przewodniczącego zgodnie ze
Statutem ZHP, Ordynacją Wyborczą ZHP oraz z przyjętym przez zjazd regulaminem i porządkiem
obrad.
3. Zjazd przebiega według zatwierdzonego przez Zjazd porządku obrad.
4. Wnioski formalne należy składać do Przewodniczącego Zjazdu, wnioski programowe do komisji
uchwał i wniosków.
5. Uczestnictwo w Zjeździe osoby z głosem decydującym możliwe jest wyłącznie po odnotowaniu
swojej obecności i odebraniu mandatu w biurze Zjazdu. W przypadku gości po odnotowaniu
swojej obecności na liście gości w biurze Zjazdu.
6. Przewodniczący Zjazdu przyjmuje zgłoszenia do dyskusji oraz ustala kolejność wystąpień. Czas
wystąpień w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut. Przewodniczący Zjazdu ma prawo odebrania
głosu po przekroczeniu regulaminowego czasu oraz w przypadku odejścia od przedmiotu obrad.
7. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością. Uczestnik
Zjazdu z czynnym prawem wyborczym zgłaszający wniosek formalny ma obowiązek go uzasadnić.
Przed poddaniem wniosku pod głosowanie Przewodniczący Zjazdu umożliwia wypowiedzenie się w
tej sprawie innym uczestnikom Zjazdu (w liczbie co najwyżej jeden za wnioskiem i dwóch
przeciw wnioskowi). Czas wypowiedzi nie może przekroczyć 2 minut.
8. Prezentacja kandydatów na funkcję komendanta hufca nie może przekroczyć 30 minut,
pozostałych kandydatów do władz – 10 minut.
9. Propozycje kandydatów na funkcje komendanta hufca i do komisji rewizyjnej należy składać do
komisji wyborczej do zakończenia przerwy po głosowaniu nad absolutorium dla komendy hufca.
10. Opuszczenie przez delegata obrad Zjazdu musi być zgłoszone Przewodniczącemu Zjazdu.
11. Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania Zjazdu dokonuje Zjazd
zwykłą większością głosów.
12. O wszelkich sprawach związanych z przebiegiem Zjazdu, a nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie, decyduje Przewodniczący Zjazdu.
13. Przebieg Zjazdu jest protokołowany przez Protokolanta/ów wybranych spośród wszystkich
uczestników Zjazdu.
14. Regulamin zatwierdza Zjazd Hufca.

