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Zjazdu Sprawozdawczego 
Hufca ZHP Krzeszowice
im. Szarych Szeregów
Krzeszowice, 28.10.2017 r.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu Zwykłego Hufca ustala się następujący 
Regulamin obrad: 

1) Uczestnikami Zjazdu Hufca jest kadra z głosem decydującym posiadające czynne prawo wyborcze. 
2) Obradami kieruje Przewodniczący wybrany spośród uczestników Zjazdu z głosem decydującym. 
3) Przewodniczący obrad: 

a) realizuje porządek obrad 
b) udziela głosu referentom i dyskutantom 
c) przestrzega porządku dyskusji i czasu wystąpień 
d) zarządza głosowania
e) udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością. Osoba posiadająca mandat zgłaszający 

wniosek formalny ma obowiązek uzasadnić go w czasie nie przekraczającym 2 min. 
4) Wnioski formalne dotyczą wyłącznie: 

a) zamknięcia listy mówców 
b) zamknięcia dyskusji
c) głosowania bez dyskusji 
d) ogłoszenia przerwy 
e) tajności głosowania 

5) Wnioski formalne wymagające przegłosowania Zjazdu głosuje jawnie. Przed podaniem wniosku pod 
głosowanie Przewodniczący Obrad umożliwia wypowiedzenie się w tej sprawie innym uczestnikom 
Zjazdu (najwyżej dwa głos popierający wniosek i dwa głosy przeciw wnioskowi). Wypowiedzi te są 
realizowane według kolejności zgłoszeń. 

6) W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego można określić na podstawie oceny wzrokowej większości 
,,za” lub ,,przeciw”, Przewodniczący obrad może dokonać samodzielnej (bez liczenia głosów) 
interpretacji wyników takiego głosowania, pod warunkiem jednak, że żadna z uprawnionych osób nie 
zażąda obliczenia głosów. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, należy dokonać obliczenia wyników 
głosowania, w przyjętym systemie. 

7) Kolejność mówców w dyskusji ustala Przewodniczący.
8) Wystąpienie w dyskusji nie powinno przekroczyć 5 minut. Dłuższe wystąpienia można na piśmie 

przedłożyć Przewodniczącemu - zostaną włączone do protokołu Zjazdu. 
9) Karty do głosowania wydane będą za okazaniem mandatu. 
10) Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym następujące komisje regulaminowe:

a) Komisję skrutacyjną,
b) Komisję wyborczą, 
c) Komisję uchwał i wniosków 

11) W skład poszczególnych Komisji wchodzą uczestnicy Zjazdu z głosem decydującym.
12) Komisje regulaminowe wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i ewentualnie Sekretarza. 
13) Opuszczenie przez osobę posiadającą mandat Obrad Zjazdu winno być zgłoszone Przewodniczącemu 

Zjazdu. 
14) Wszelkich zmian w regulaminie obrad Zjazdu i porządku obrad w czasie trwania Zjazdu dokonuje Zjazd 

zwykłą większością głosów.


