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1.

PODSTAWA PRAWNA
Regulamin Naczelnej Rady Harcerskiej działającej poza granicami Kraju
(N.R.H.) oparty jest na obowiązującym Statucie Z.H.P. z dnia 8 kwietnia
1936 oraz na Regulaminie Głόwnym Z.H.P. z dnia 22 stycznia, 2009 roku.

2.

SKŁAD NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ [art. 61 R.G.]

A.

Naczelna Rada Harcerska działająca poza granicami Kraju składa się z:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Przewodniczącego Z.H.P. i członków Naczelnictwa Z.H.P.,
Ustępującego Przewodniczącego Z.H.P. oraz dożywotnio powołanych
członków Rady,
Przewodniczących Komisji Rewizyjnej Związku i Naczelnego Sądu
Harcerskiego,
Przewodniczących Zarządόw Okręgόw,
Komendantów Chorągwi i Komendantek Chorągwi,
10 członków wybranych przez Zjazd Ogólny zgodnie z art. 57 I R.G..

B.

W razie niemożliwości udziału w zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej
Naczelnego Kapelana, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku lub
Przewodniczącego Naczelnego Sądu, może zastąpić go/ją wydelegowany
zastępca, który powinien być, w przypadku Naczelnego Kapelana,
kapelanem, a w innych przypadkach członkiem Komisji Rewizyjnej lub
Sądu.

C.

Kadencja członków z urzędu trwa tak długo jak okres pełnienia ich funkcji.

D.

Kadencja członkόw z wyboru trwa trzy lata i jest rόwna kadencji
Naczelnictwa (art. 64B R.G.).
Członkami Naczelnej Rady Harcerskiej z wyboru w/g art. 61A.f. R.G. mogą
zostać harcmistrzynie, harcmistrze i działacze harcerscy/działaczki
harcerskie ktόrzy spełniają wszystkie następujące warunki:
a.
pełnili funkcję Hufcowej, Hufcowego, Komendanta Chorągwi,
Komendantki Chorągwi, Okręgowego Kierownika Starszego

E.

b.
c.
d.

3.

Harcerstwa, Przewodniczącego Zarządu Okręgu, Naczelniczki
Harcerek, Naczelnika Harcerzy, Naczelnego Kierownika Starszego
Harcerstwa, Przewodniczącego lub Wice-Przewodniczącego Z.H.P. lub
funkcję wychowawczą na szczeblu Hufca lub wyżej przez okres
conajmniej dwóch lat,
brali udział w przynajmniej dwόch Zjazdach Ogόlnych (łącznie z tym na
ktόrym kandydują na członka Naczelnej Rady Harcerskiej),
wywiązali się z obowiązkόw organizacyjnych,
w razie nieobecności na Zjeździe Ogόlnym wyrazili zgodę na piśmie
być wybranym do Naczelnej Rady Harcerskiej.

KOMPETENCJE NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ

[art. 62 R.G.]

Naczelna Rada Harcerska działająca poza granicami Kraju:
A.

czuwa nad zachowaniem jedności, tradycji i kierunku ideowego Związku,

B.

zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych zagadnień,

C.

przyjmuje międzyzjazdowe sprawozdanie Przewodniczącego Z.H.P. z
działalności Naczelnictwa, biorąc pod uwagę uchwały i zalecenia Zjazdu
Ogólnego,

D.

przyjmuje międzyzjazdowe sprawozdanie finansowe, oraz zatwierdza
zmiany do budżetu Naczelnictwa o ile budżet odbiega od preliminarza
uchwalonego przez Zjazd Ogólny,

E.

wysłuchuje międzyzjazdowe sprawozdania Przewodniczących Komisji
Rewizyjnej Związku i Naczelnego Sądu Harcerskiego,

F.

rozpatruje odwołania Zarządów Okręgów od decyzji Naczelnictwa Z.H.P.,

G.

uchwala wskazόwki i instrukcje dla Naczelnictwa i Zarządów Okręgów,

H.

powołuje stałą Komisję Regulaminów i Wniosków składającą się z członków
Naczelnej Rady Harcerskiej oraz osób z poza Naczelnej Rady, która
rozpracowuje regulaminy i projekty zmian do regulaminów oraz interpretuje
regulaminy i uchwały Zjazdu Ogólnego,

I.

przedstawia swoje wnioski na Zjazd Ogólny, oraz poprzez Komisję
Regulaminów i Wniosków, opiniuje wnioski zgłaszane do Naczelnictwa na
Zjazd Ogólny,

J.

udziela rady lub opinii w sprawach przedstawionych przez Naczelnictwo
lub Zarządy Okręgów,

K.

powołuje stałe i specjalne komisje, które pracują między zebraniami Rady,
składające się z członków Naczelnej Rady Harcerskiej i osób z poza
Naczelnej Rady,

L.

wybiera spośród siebie przewodniczących komisji określonych w
art. 62H i K,

M.

w razie wakatu, wybiera na prośbę Naczelnictwa zastępczych członków
Naczelnictwa za wyjątkiem Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy, i
Naczelnego Kierownika Starszego Harcerstwa oraz Naczelnego Kapelana.

Kadencja członków zastępczych wybranych przez Naczelną Radę trwa do
następnego Zjazdu Ogólnego, tak długo jak kadencja reszty członków
Naczelnictwa.
4. ZWOŁANIE ZEBRAŃ NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ
A.

Zebranie konstytuujące Naczelnej Rady Harcerskiej odbywa się
bezpośrednio po Zjeździe Ogólnym. Zebranie konstytuujące zwołuje
Przewodniczący Z.H.P., ktόry przewodniczy zebraniu.

B.

Następne zebranie Naczelnej Rady Harcerskiej zwołuje Przewodniczący
Z.H.P., przynajmniej jedno między Zjazdami Ogόlnymi.

C.

Ostatnie zebranie Rady odbywa się przed kolejnym Zjazdem Ogólnym w
celu, m.in., omówienia i zaopiniowania wniosków przedstawionych na
Zjazd.

D.

Uchwały Rady na zebraniach zapadają większością głosów przy obecności
conajmniej połowy członków. Członkowie Naczelnej Rady Harcerskiej
powołani dożywotnie nie wchodzą w stan Rady do celόw ustalenia
prawomocności zebrania z tytułu obecności członkόw (kworum).
Przewodniczący Z.H.P. może zwołać zebranie przez telekonferencję, lub
przeprowadzić dyskusję a nawet głosowanie na uprzednio rozesłane
zagadnienia drogą korespondencyjną (pocztą) lub elektroniczną (e-mail).
Wynik takiego głosowania powinien być podany do wiadomości członków
Naczelnej Rady Harcerskiej w ciągu tygodnia i wniesiony do porządku
dziennego najbliższego zebrania Naczelnej Rady Harcerskiej w celu
zaprotokόłowania wyniku.

E.

F.

Naczelna Rada Harcerska może spełnić swoje obowiązki zgodnie z art. 62C
(przyjęcie sprawozdania międzyzjazdowego z działalności Naczelnictwa),
art. 62D (przyjęcie sprawozdania finansowego i zatwierdzenie zmiany do
budżetu w razie potrzeby) oraz art. 62M (wybόr zastępczych członkόw
Naczelnictwa) drogą korespondencyjną lub elektroniczną. [art. 7 poniżej]

5.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ

A.

Przewodniczący Z.H.P. zawiadamia członkόw N.R.H. o zwykłym zebraniu
conajmniej cztery miesiące przed datą zebrania Rady, oprόcz zebrania
konstytuucyjnego, ktόre się odbywa bezpośrednio po Zwyczajnym Zjeździe
Ogόlnym.

B.

Przewodniczący Z.H.P. przekazuje porządek zebrania członkom N.R.H.
przynajmniej dwa miesiące przed zebraniem.

C.

Projekty regulaminόw, wnioski oraz inne materiały mające być przedmiotem
obrad powinne być wysłane do członkόw Rady przynajmniej 30 dni przed
zebraniem.

D.

Zawiadomienie członkόw oraz wysyłka materiałόw na zebrania może
nastąpić drogą elektroniczną, przez e-mail.

6.

ZEBRANIA TELEKONFERENCYJNE i WIDEOKONFERENCYJNE

A.

O zebraniu telekonferencyjnym (za pomocą lub bez wideo) Przewodniczący
Z.H.P. zawiadamia członkόw N.R.H. przynajmniej dwa miesiące naprzόd,
a w wypadkach nagłych w krόtszym terminie ktόry akceptuje 2/3 członkόw
Rady.

B.

Prawomocność zebrania telekonferencyjnego jest taka sama jak zebrania
zwykłego.

C.

Materiały do dyskusji na zebraniu telekonferencyjnym powinne być
rozesłane do członkόw przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem.

D.

Zebranie telekonferencyjne powinno być ograniczone w czasie do kilku
godzin a tematowo do spraw w celu ktόrych załatwienia zostało zwołane.

7.

PRZEPROWADZENIE GŁOSOWANIA DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
Spełniając swoje obowiązki zgodnie z art. 62C, 62D lub 62M Regulaminu
Głόwnego drogą korespondencyjną lub elektroniczną, N.R.H. stosuje
następujące procedury:

A.

Sekretarz Generalny przesyła sprawozdanie lub wniosek ktόry podany jest
pod głosowanie członkom N.R.H. przez e-mail lub pocztą zwykłą, podając
konkretne pytanie i możliwe odpowiedzi (n.p. przyjmuję/ nie przyjmuję, lub
Tak/ Nie), oraz termin do ktόrego należy zgłosić prośbę o głosowanie tajne.

B.

Jeżeli w terminie wyznaczonym jeden lub więcej członkόw zgłosi do
Sekretarza Generalnego prośbę o głosowanie tajne, Przewodniczący
ogłasza głosowanie tajne z podaniem daty do ktόrej głosy muszą wpłynąć
do Sekretarza Generalnego pocztą zwykłą, z zachowaniem procedury
dwόch kopert określonej w Regulaminie Zjazdu Ogόlnego art. 9F.h. i 9F.i..

C.

Jeżeli nie ma w terminie prośby o głosowanie tajne, Przewodniczący
ogłasza głosowanie jawne, podając termin do ktόrego głosy muszą wpłynąć
e-mailem lub pocztą zwykłą do Sekretarza Generalnego. Każdy członek
wysyła swoją odpowiedź przez e-mail lub pocztą zwykłą do Sekretarza
Generalnego, ktόry sporządza listę członkόw oraz w jaki sposόb głosowali.

D.

Bezpośrednio po zamknięciu terminu głosowania, Sekretarz Generalny
przekazuje sprawozdanie z głosowania Przewodniczącemu, ktόry ogłasza
wyniki członkom N.R.H. przez e-mail lub pocztą zwykłą.

E.

Przynajmniej połowa członkόw N.R.H. musi oddać głos w głosowaniu
korespondencyjnym lub elektronicznym, zgodnie z wymaganym kworum
dla przyjęcia uchwał na zebraniu N.R.H..

F.

Wyniki głosowania korespondencyjnego lub przez e-mail są włączone do
protokołu na następnym zwykłym zebraniu N.R.H..

8.

PRAWOMOCNOŚĆ NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ

A.

Zebranie Naczelnej Rady Harcerskiej jest prawomocne bez względu na
ilość członkόw obecnych, z tym że kompetencje ujęte w art. 62B, D (odn.
zatwierdzenia zmiany do budżetu), F do I, K do M, oraz jakiekolwiek inne
uchwały wymagają obecności conajmniej połowy członkόw Rady.

B.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosόw.

9.

PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ

A.

W zwykłym zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej obowiązuje
uczestniczenie osobiste.

B.

O ile istnieją odpowiednie możliwości techniczne, członkowie N.R.H. mogą
uczestniczyć w zebraniach przez telekonferencję (za pomocą lub bez
wideo).

C.

W wyjątkowych wypadkach, jeśli uczestnictwo w zebraniu N.R.H. jest
niemożliwe, członek Rady może przekazać swόj głos innemu uczestnikowi,
przesyłając pisemne upoważnienie Sekretarzowi Generalnemu Z.H.P.,
uzasadniając poważnym powodem swoją nieobecność.

D.

Każdy uczestnik Rady posiada tylko jeden głos własny (mandat).

E.

Jeżeli członek N.R.H. z wyboru staje się członkiem z urzędu przez to że
był wybrany na funkcję, posiada tylko jeden mandat (głos). Nie ma
członkόw zastępczych w takich przypadkach.

F.

Oprόcz głosu własnego żaden uczestnik Rady nie może dysponować
więcej niż jednym głosem przekazanym.

10.

WNIOSKI i TEMATY DO DYSKUSJI

A.

Wnioski i tematy do dyskusji na zebraniu N.R.H. zgłaszają do Naczelnictwa
w terminie conajmniej trzech miesięcy przed zebraniem Zjazdy i Zarządy
Okregόw, Konferencje Organizacyjne oraz harcmistrzynie i harcmistrze
którzy wywiązali się z obowiązkόw organizacyjnych.

B.

Zgłoszone wnioski Naczelnictwo przekazuje Komisji Regulaminόw i
Wnioskόw przy N.R.H..
Tematy i sprawy podlegające kompetencjom N.R.H. Przewodniczący Z.H.P.
uwzględnia w porządku zebrania.1

C.
D.

Wnioski nie zgłoszone w odpowiednim terminie przed zebraniem mogą być
zgłoszone jako wnioski nagłe.

E.

Wniosek nagły musi mieć poparcie przynajmniej dziesięciu członkόw
N.R.H. obecnych na zebraniu, a nagłość wniosku uchwalona po jednym
przemόwiemiu za i jednym przeciw, wiekszością 2/3 głosόw.

F.

Wnioski formalne są następujące:
a.
o zamknięcie listy mόwcόw,
b.
o przyjęcie porządku zebrania,
c.
o odroczenie dyskusji lub zarządzenia krόtkiej przerwy,
d.
o odesłanie rozpatrywanego wniosku do jednej z komisji,
e.
o głosowanie rozpatrywanego wniosku bez dyskusji,
f.
o głosowanie rozpatrywanego wniosku w całości,
g.
o zmianie porządku zebrania,
h.
w sprawie prowadzenia obrad.

G.

Wnioski nagłe i formalne są składane poza porządkiem zebrania, i
rozpatrywane natychmiast po ich złożeniu.

H.

Jedynie uchwały plenum sa uchwałami zebrania N.R.H..

11.

LISTA UCZESTNIKÓW N.R.H.

A.

Na początku zebrania Rady, Sekretarz Generalny Z.H.P. odnotowuje na
liście członkόw obecność lub przekazanie głosu i wręcza tą liste
Przewodniczącemu zebrania.

B.

Przed każdym głosowaniem Przewodniczący zebrania ogłasza liczbę
uprawnionych do głosowania.

C.

Osoba wychodząca ze sali nie może przekazać głosu – deponuje swoją
kartę głosu oraz głos przekazany u prezydium zebrania.

D.

W kwestjach spornych co do uczestnictwa i prawa głosu decydują
członkowie N.R.H. obecni na zebraniu.

1 Chodzi tu o procedurę poprzez którą Zarząd Okrę
gu może uzyskać wskazόwek lub
instrukcji w/g art. 62G lub zasięgnąć rady czy opinii N.R.H. w/g art. 62J.

12.

PROGRAM ZEBRANIA N.R.H.

A.

Program zebrania konstytuującego Naczelnej Rady Harcerskiej obejmuje
następujące sprawy:
a.
powołanie Komisji Regulaminόw i Wnioskόw składającej się z członkόw
N.R.H. oraz osόb z poza Naczelnej Rady [art. 62H R.G.] oraz wybranie
z pośrόd członkόw N.R.H. Przewodniczącego tej Komisji,
b.
w zależności od potrzeb, powołanie stałych lub specjalnych komisji do
wykonania między zebraniami Rady prac im poleconych [art. 62H R.G.],
oraz wybranie z pośrόd członkόw N.R.H. Przewodniczących takich
Komisji,
c.
zorganizowanie prac zleconych Naczelnej Radzie Harcerskiej przez
Zjazd Ogόlny,
d.
inne tematy zgłoszone zgodnie z art. 10 powyżej.

B.

Program obowiązkowego zebrania międzyzjazdowego N.R.H. [zgodnie z
R.G. art. 63B] obejmuje następujące sprawy:
a.
przyjęcie międzyzjazdowego sprawozdania Przewodniczącgo Z.H,P. z
działalności Naczelnictwa, biorąc pod uwagę uchwały i zalecenia Zjazdu
Ogόlnego [art. 62C R.G.],
b.
przyjęcie międzyzjazdowego sprawozdania finansowego, oraz
zatwierdzenie zmian do budżetu Naczelnictwa o ile budżet odbiega od
preliminarza uchwalonego przez Zjazd Ogόlny [art. 62D R.G.],
c.
wysłuchanie międzyzjazdowych sprawozdań Przewodniczących
Komisji Rewizyjnej Związku i Naczelnego Sądu Harcerskiego,
d.
przedyskutowanie sprawozdań Przewodniczącego Komisji
Regulaminόw i Wnioskόw oraz przewodniczących komisji stałych i
specjalnych powołanych przez N.R.H. oraz wnioskόw przez nich
przedstawionych,
e.
inne tematy zgłoszone zgodnie z art. 10 powyżej.

C.

Program ostatniego (przedzjazdowego) zebrania N.R.H. obejmuje
następujące sprawy:
a.
uchwalenie własnych wnioskόw na Zjazd Ogόlny,
b.
opiniowanie wnioskόw zgłoszonych do Naczelnictwa na Zjazd Ogόlny,
c.
inne tematy zgłoszone zgodnie z art. 10 powyżej.

13.

PROTOKÓŁ ZEBRANIA NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ

A.

Protokόł zebrania Naczelnej Rady Harcerskiej zawiera:
a.
listę członkόw obecnych na zebraniu,
b.
protokόł uchwał,
c.
sprawozdania przedstawione na zebraniu,
d.
protokόł obrad zawierający streszczenie w głόwnych punktach dyskusji
nad sprawozdaniami i wnioskami.

B.

Przewodniczący Z.H.P., w porozumieniu i przy wspόłpracy
przewodniczącego i sekretarzy zebrania, dopilnuje aby sporządzenie
protokołu zebrania N.R.H. zostało zakończone w ciągu miesiąca po
zebraniu, i aby protokόł był złożony w Naczelnictwie.

C.

Naczelnictwo w ciągu następnego miesiąca przesyła treść protokόłu
podpisanego przez przewodniczącego zebrania do członkόw Rady, ktόrzy
o ile byli obecni, mają prawo w ciągu następnego miesiąca zgłaszać swoje
poprawki do protokόłu. Protokόł wysłany zgodnie z tym punktem uznaje się
jako odczytany na następnym zebraniu.

D.

O ile nie zgłoszono w terminie poprawek, protokόł uznaje się za przyjęty i
Naczelnictwo rozsyła go do Okręgόw do udostępnienia członkom Z.H.P..
Jeżeli są zgłoszone poprawki, protokόł musi być przedyskutowany i przyjęty
na następnym zebraniu Rady przed rozesłaniem. W tym przypadku, tylko
poprawki zgłoszone podlegają dyskusji na zebraniu i po rozstrzygnięciu
proponowanych poprawek, przyjęcie protokołu jest podane pod
głosowanie.

14.

KOMISJE PRZY NACZELNEJ RADZIE HARCERSKIEJ

A.

Komisja Regulaminόw i Wnioskόw przy N.R.H.
a.
Naczelna Rada Harcerska powołuje stałą Komisję Regulaminόw i
Wnioskόw składająca się z członkόw N.R.H. oraz osόb z poza
Naczelnej Rady,
b.
Naczelna Rada Harcerska wybiera spośrόd siebie przewodniczącego
Komisji Regulaminόw i Wnioskόw,
c.
Komisja Regulaminόw i Wnioskόw:
i/
pracuje między zebraniami Rady,
ii/
rozpracowuje regulaminy i projekty zmian do regulaminόw
iii/
interpretuje regulaminy i uchwały Zjazdu Ogόlnego
iv/
opiniuje wnioski zgłaszane do Naczelnictwa na Zjazd Ogόlny.

B.

Komisje Specjalne
a.
Naczelna Rada Harcerska powołuje stałe i specjalne komisje, ktόre
pracują między zebraniami Rady.
b.
Naczelna Rada Harcerska wybiera spośrόd siebie przewodniczących

c.

C.

komisji stałych i specjalnych.
Komisje przy Naczelnej Radzie Harcerskiej składają się z członkόw
Naczelnej Rady Harcerskiej i osόb z poza Naczelnej Rady.

Komisje przy Naczelnej Radzie Harcerskiej składają sprawozdania dla
informacji członkόw N.R.H. na zebraniach Rady.

