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1. REGULAMIN ZJAZDU OGÓLNEGO 
Z dniem 20 marca 2022 roku, Naczelnictwo wprowadza do użytku służbowego Regulamin 
Zjazdu Ogólnego Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony przez XIII Zjazd Ogólny, dnia 29 
stycznia 2022 r.  

Czuwaj! 
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Sekretarz Generalny  
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Przewodniczący ZHP 
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REGULAMIN ZJAZDU OGÓLNEGO 

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 

1. PODSTAWA PRAWNA 
A. Regulamin Zjazdu Ogólnego (RZO) Związku Harcerstwa 

Polskiego (ZHP) oparty jest na dokumentach prawnych 
stanowiących Polish Scouting Association (International) 
Limited (PSA International) oraz na Regulaminie Głównym ZHP 
(RG) z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

B. Zjazd Ogólny ZHP jest również walnym zebraniem członków 
podmiotu prawnego zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii pod 
nazwą Polish Scouting Association (International) Limited. 

2. UDZIAŁ W ZJEŹDZIE OGÓLNYM [art. 60 RG] 
A. W Zjeździe Ogólnym biorą udział członkowie PSA International 

określeni w art. 25 RG, mianowicie: 
a. harcmistrze i harcmistrzynie, którzy wywiązali się ze swoich 

obowiązków określonych w art. 17A RG według rozkazu 
Naczelnika Harcerzy / Naczelniczki Harcerek, 

b. podharcmistrze i podharcmistrzynie, którzy wywiązali się ze 
swoich obowiązków określonych w art. 17A RG oraz pełnią 
funkcję Hufcowego / Hufcowej lub p.o. Komendanta 
Chorągwi / p.o. Komendantki Chorągwi według rozkazu 
Naczelnika Harcerzy / Naczelniczki Harcerek,  

c. podharcmistrze i podharcmistrzynie, którzy wywiązali się ze 
swoich obowiązków określonych w art. 17A RG według 
rozkazu Naczelnika Harcerzy / Naczelniczki Harcerek, oraz 
pełnią funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu, 

d. Naczelny Kapelan wybrany przez Zjazd Ogólny zgodnie z 
art. 61J RG, 
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e. Przedstawiciel Organizacji Przyjaciół Harcerstwa (OPH) w 
Naczelnictwie wybrany przez Zjazd Ogólny zgodnie z art. 
61F RG, który wywiązał się ze swoich obowiązków 
określonych w art. 17A lub 19D RG według rozkazu 
Naczelnika Harcerzy / Naczelniczki Harcerek lub 
Przewodniczącego ZHP, 

f. osoby przyjęte na członków na nadchodzący Zjazd uchwałą 
Naczelnictwa zgodnie z art. 25B i C RG. 

B. Naczelnictwo może zaprosić na Zjazd Ogólny rzeczoznawców, 
prelegentów i inne osoby z ZHP oraz spoza ZHP, z 
zaznaczeniem, że osoby zaproszone, które nie są określone w 
art. 25 RG, nie mają żadnych praw wyborczych i uczestniczą 
tylko w sesjach, na które zostały zaproszone. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W ZJEŹDZIE OGÓLNYM  
A. Harcmistrze i harcmistrzynie, którzy wywiązali się ze swoich 

obowiązków organizacyjnych z datą zwołania Zjazdu 
Ogólnego, biorą udział w Zjeździe Ogólnym.  Mianowanie na 
stopień harcmistrza / harcmistrzyni po dacie zwołania Zjazdu 
nie kwalifikuje osoby do udziału w nadchodzącym Zjeździe. 

B. Podharcmistrze i podharcmistrzynie, którzy wywiązali się ze 
swoich obowiązków organizacyjnych z datą zwołania Zjazdu 
Ogólnego oraz pełnią funkcję Hufcowego/ej lub p.o. 
Komendanta/ki Chorągwi 15 dni przed rozpoczęciem Zjazdu, 
biorą udział w Zjeździe Ogólnym. 

C. Przewodniczący Zarządów Okręgów w stopniu podharcmistrza 
lub podharcmistrzyni, którzy wywiązali się ze swoich 
obowiązków organizacyjnych z datą zwołania Zjazdu Ogólnego 
oraz ich wybór na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu 
został potwierdzony Rozkazem Naczelnictwa nie później jak 15 
dni przed rozpoczęciem Zjazdu biorą udział w Zjeździe 
Ogólnym. 
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D. Osoby przyjęte na członków PSA International uchwałą 
Naczelnictwa zgodnie z art. 25B lub C RG nie później jak 15 
dni przed rozpoczęciem Zjazdu biorą udział w Zjeździe 
Ogólnym. 

E. Naczelniczka Harcerek stwierdza Rozkazem które 
harcmistrzynie, podharcmistrzynie i działaczki harcerskie 
wywiązały się ze swych obowiązków organizacyjnych. 

F. Naczelnik Harcerzy stwierdza Rozkazem, którzy harcmistrze, 
podharcmistrze i działacze harcerscy wywiązali się ze swych 
obowiązków organizacyjnych.  

G. Przewodniczący ZHP, na wniosek Przewodniczących 
Zarządów Okręgów odnośnie do dzh OPH w każdym Okręgu, 
stwierdza Rozkazem, którzy działacze harcerscy OPH / 
działaczki harcerskie OPH wywiązali się ze swoich obowiązków 
organizacyjnych.  

H. Naczelnictwo potwierdza, dla celów ewidencyjnych, skład 
Zarządów Okręgów oraz zmiany w składzie. 

I. Naczelny Kierownik Starszego Harcerstwa zatwierdza 
Okręgowych Kierowników Starszego Harcerstwa. 

J. Kręgi Starszego Harcerstwa podlegają Okręgowemu 
Kierownikowi Starszego Harcerstwa, który melduje 
Naczelnemu Kierownikowi Starszego Harcerstwa oraz 
Zarządowi Okręgu dane odn. kierowników, stanów liczebnych 
Kręgów oraz które z nich realizują cele Starszego Harcerstwa, 
określone Regulaminem Starszego Harcerstwa, złożyły roczne 
sprawozdania ze swej działalności i wpłaciły roczną składkę. 

K. Zarząd Okręgu dokonuje rocznej rejestracji Kόł Przyjaciół 
Harcerstwa, które realizują cele i wypełniają obowiązki 
określone w Regulaminie OPH oraz w Okręgowym 
Regulaminie Kół. 
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4. UTRZYMANIE LISTY CZŁONKÓW PSA INTERNATIONAL 
A. Lista członków jest żywym dokumentem. Członkowie PSA 

International określeni w art. 25Aa RG (harcmistrze i 
harcmistrzynie) pozostają na liście do utraty członkostwa 
zgodnie z art. 27 RG.  Członkowie określeni w art. 25Ab, c lub 
d RG (phm. na pewnych funkcjach) są dodawani do listy w 
chwili mianowania lub wyboru na funkcję, i skreślani kiedy 
przestają tą funkcję pełnić. Członkowie określeni w art. 25Ae 
RG (osoby powołane na członków zgodnie z art. 25B i 25C RG) 
są dodawani do listy członków z datą uchwały Naczelnictwa i 
skreślani po Zjeździe, na który zostali powołani. 
Po Zjeździe Ogólnym, na którym niniejszy Regulamin zostanie 
uchwalony, Sekretarz Generalny sporządzi listę członków 
umieszczając na niej: 
a. osoby określone w art. 25Aa oraz 25Ab(i) RG według 

Rozkazów Naczelnika Harcerzy i Naczelniczki Harcerek, 
którzy wyrazili zgodę być członkami PSA International, 

b. osoby określone w art. 25Ab(ii) RG na podstawie 
ewidencyjnego zatwierdzenia Rozkazem Naczelnictwa [art. 
70 RG], którzy wyrazili zgodę być członkami PSA 
International, 

c. osoby wybrane na Zjeździe Ogólnym na funkcje 
Naczelnego Kapelana i Przedstawiciela OPH w 
Naczelnictwie, które wyraziły zgodę być członkami PSA 
International. 

B. Sekretarz Generalny dodaje na bieżąco do listy członków PSA 
International, w chwili ich mianowania, nowo mianowanych 
harcmistrzów / harcmistrzynie, oraz podharcmistrzów / 
podharcmistrzynie, którzy pełnią funkcję Hufcowego / Hufcowej 
lub p.o. Komendanta / Komendantki Chorągwi i wyrazili zgodę 
być członkiem w chwili mianowania. 

C. Sekretarz Generalny skreśla na bieżąco z listy członków 
podharcmistrzów i podharcmistrzynie, którzy przestają pełnić 
funkcję Hufcowego/ej lub p.o. Komendanta/ki Chorągwi w 
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chwili kiedy są zwolnieni z funkcji rozkazem Naczelnika / 
Naczelniczki. 

D. W razie nastąpienia sytuacji określonej w art. 27 RG (utrata 
członkostwa) osoba jest skreślona z listy. 

E. Każdorazowo w chwili zwołania Zjazdu Ogólnego (zwyczajnego 
lub nadzwyczajnego), Sekretarz Generalny zbiera od Głównej 
Kwatery Starszego Harcerstwa oraz od Przewodniczących 
Zarządów Okręgów listy imienne osób, które pełnią funkcje 
określone w art. 25B RG oraz wnioski dot. osób określonych w 
art. 25C RG, sprawdza czy osoby wywiązały się z obowiązków 
określonych w art. 17A / 19D RG według Rozkazu Naczelnika 
Harcerzy, Naczelniczki Harcerek lub Przewodniczącego ZHP, i 
przedstawia listę do zatwierdzenia przez Naczelnictwo.  

F. Jeżeli następuje zmiana na funkcji którejś z osób powołanych 
na członka zgodnie z art. 25B lub C RG do 15 dni przed 
Zjazdem Ogólnym, Naczelnictwo może na prośbę 
Przewodniczącego Zarządu Okręgu skreślić wcześniej 
powołanego członka i zastąpić go osobą, która aktualnie pełni 
funkcję. 

G. Osoby powołane na członków zgodnie z art. 25B lub C RG 
uchwałą Naczelnictwa, są członkami tylko w celu 
uczestniczenia w Zjeździe Ogólnym, na który zostali powołani. 

H. Naczelnictwo może wprowadzić wymagania administracyjne, 
typu formularzy zgłoszeniowych, w celu utrzymania listy 
członków PSA International.  

5. KOMPETENCJE ZJAZDU OGÓLNEGO [art. 61 RG] 
Zjazd Ogólny jest najwyższą władzą Związku oraz walnym 
zebraniem członków podmiotu PSA International i ma następujące 
kompetencje: 
A. Dokonuje czynności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi. 
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B. Decyduje ostatecznie w sprawach ideowych Związku. 

C. Otrzymuje i dyskutuje sprawozdania: 
a. Przewodniczącego Związku, z pracy Naczelnictwa, łącznie 

z komitetami / komisjami (np. Naczelny Sąd Harcerski, 
Komisja Regulaminowa), oraz Organizacji Przyjaciół 
Harcerstwa i Naczelnej Rady Harcerskiej (NRH), 

b. Naczelnika Harcerzy, Naczelniczki Harcerek i Naczelnego 
Kierownika Starszego Harcerstwa, 

c. Skarbnika Generalnego, przedstawiające sprawozdania 
finansowe, 

d. Komisji Rewizyjnej Związku. 

D. Wysłuchuje sprawozdań Przewodniczących Zarządów 
Okręgów. 

E. Wybiera Przewodniczącego ZHP spośród harcmistrzów i 
harcmistrzyń, którzy są członkami PSA International i, w razie 
nieobecności na Zjeździe Ogólnym, przekazali pisemną zgodę 
na przyjęcie kandydatury. 

F. Wybiera spośród siebie Przedstawiciela Organizacji Przyjaciół 
Harcerstwa w Naczelnictwie. 

G. Potwierdza wybór Naczelnika Harcerzy, Naczelniczki Harcerek 
i Naczelnego Kierownika Starszego Harcerstwa wybranych 
zgodnie z art. 73C RG. 

H. Potwierdza Przewodniczących Zarządów Okręgów jako 
Wiceprzewodniczących Terenowych w Naczelnictwie. 

I. Wybiera spośród harcmistrzów i harcmistrzyń, którzy wywiązali 
się z obowiązków w art. 17A RG i, w razie nieobecności na 
Zjeździe Ogólnym, przekazali pisemną zgodę na przyjęcie 
kandydatury: 
a. Wiceprzewodniczącego ZHP, 
b. Sekretarza Generalnego, 
c. Skarbnika Generalnego, 
d. siedmiu (7) dodatkowych Członków Naczelnictwa. 
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J. Wybiera Naczelnego Kapelana, który wcześniej uzyskał zgodę 
władz kościelnych, zgodnie z Regulaminem Kapelanów 
Harcerskich. 

K. Wybiera dziesięć (10) dodatkowych osób do Naczelnej Rady 
Harcerskiej zgodnie z art. 66Ah RG. 

L. Wybiera, do zatwierdzenia przez Naczelnictwo, kandydatów do 
Komisji Rewizyjnej Związku spośród harcmistrzów i 
harcmistrzyń,  którzy wywiązali się z obowiązków w art. 17A 
RG i, w razie nieobecności na Zjeździe Ogólnym, wyrazili 
pisemną zgodę na przyjęcie kandydatury. 

M. Wybiera, do zatwierdzenia przez Naczelnictwo, kandydatów do 
Naczelnego Sądu Harcerskiego spośród harcmistrzów i 
harcmistrzyń, którzy wywiązali się z obowiązków w art. 17A 
RG, i w razie nieobecności na Zjeździe Ogólnym, wyrazili 
pisemną zgodę na przyjęcie kandydatury. 

N. Rozpatruje wnioski i uchwały, które wpłynęły zgodnie z 
Regulaminem Głównym i Regulaminem Zjazdu Ogólnego. 

O. Uchwala Regulaminy zgodnie z art. 86 RG. 

P. Ustala, na wniosek Naczelnictwa, wysokość składki 
zasadniczej dla osób należących do ZHP zgodnie z art. 81A 
RG. 

Q. Podejmuje decyzje w zasadniczych sprawach majątku i 
gospodarki podmiotu PSA International. 

6. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO ZJAZDU OGÓLNEGO [art. 62 RG] 
A. Zwyczajny Zjazd Ogólny odbywa się co trzy lata.  

B. Zwyczajny Zjazd Ogólny zwołuje Naczelnictwo ZHP, 
zawiadamiając członków PSA International z przynajmniej 3 
miesięcznym wyprzedzeniem, podając porządek obrad oraz 
termin do którego Naczelnictwo przyjmuje wnioski na Zjazd. 
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7. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU OGÓLNEGO [art. 63 
RG] 
A. Nadzwyczajny Zjazd Ogólny zwołuje Naczelnictwo ZHP: 

a. z własnej inicjatywy, 
b. lub na żądanie 5% członków PSA International. 

B. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Ogólnego zgodnie z 
art. 63Ab jest przedłożone na piśmie z podaniem wniosków czy 
spraw do załatwienia. 

C. Naczelnictwo ogłasza Nadzwyczajny Zjazd Ogólny: 
a. zwołany z własnej inicjatywy zgodnie z art. 63Aa, w trybie 

jak Zwyczajny Zjazd Ogólny, 
b. zwołany na żądanie zgodnie z art. 63Ab, w ciągu najdalej 

21 dni od daty wpłynięcia żądania w tej sprawie. 

D. Nadzwyczajny Zjazd Ogólny zwołany na żądanie zgodnie z art. 
63Ab odbywa się w terminie nie krótszym niż 14 dni po jego 
zwołaniu. 

E. Niezależnie od tego czy Nadzwyczajny Zjazd Ogólny jest 
zwołany zgodnie z art. 63Aa czy 63Ab, Zjazd w sprawach 
dotyczących zmian Regulaminu Głównego nie może się odbyć 
wcześniej niż sześć miesięcy po jego ogłoszeniu. 

F. Nadzwyczajny Zjazd Ogólny posiada wszystkie kompetencje 
Zwyczajnego Zjazdu Ogólnego, z tym, że może rozpatrywać 
tylko te sprawy, dla których Nadzwyczajny Zjazd został 
zwołany. 

8. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZJAZDU OGÓLNEGO  
A. Zjazd Ogólny może się odbyć jako fizyczne spotkanie 

członków, przez system elektroniczny albo telekonferencyjny, 
zezwalający na wzajemną komunikację wszystkich uczestnikόw 
spotkania, lub w sposób hybrydowy - zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami prawnymi.  Niezależnie od 
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sposobu przeprowadzenia Zjazdu należy zapewnić tajność 
głosowania przy kontroli liczby oddanych głosów.  [Art. 64 RG] 

B. O sposobie przeprowadzenia Zjazdu decyduje Naczelnictwo, 
które również ustala system elektroniczny, który będzie 
używany.  W razie potrzeby, Naczelnictwo może zmienić 
sposób przeprowadzenia Zjazdu Ogólnego i / lub system 
elektroniczny po wydaniu zawiadomienia o Zjeździe. 

C. Jeżeli któryś z uczestników Zjazdu, który odbywa się 
elektronicznie nie może się podłączyć lub traci podłączenie, 
Zjazd nie jest unieważniony.  W razie potrzeby, 
Przewodniczący Zjazdu, który się odbywa elektronicznie jest 
uprawniony do odroczenia Zjazdu w celu dokończenia 
programu obrad w innym terminie ustalonym przez Zjazd lub 
Naczelnictwo.   

9. LISTA UCZESTNIKÓW ZJAZDU OGÓLNEGO I KOMISJA 
WERYFIKACYJNA 
A. Na 30 dni przed Zjazdem Naczelnictwo ogłasza skład Komisji 

Weryfikacyjnej, która rozpatruje sprawy uprawnienia do 
uczestnictwa w Zjeździe.  W skład Komisji wchodzą Sekretarz 
Generalny ZHP, jedna harcmistrzyni wytypowana przez 
Naczelniczkę Harcerek, oraz jeden harcmistrz wytypowany 
przez Naczelnika Harcerzy. 

B. Na początku Zjazdu Sekretarz Generalny ZHP odnotowuje na 
liście uczestnikόw obecność lub przekazanie głosu, i wręcza tę 
listę Przewodniczącemu Zjazdu. 

C. Kwestie sporne rozstrzyga Komisja Weryfikacyjna, a następnie 
Zjazd Ogólny.  

D. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Zjazdu ogłasza 
liczbę uprawnionych do głosowania oraz, w razie potrzeby, 
liczbę głosów obecnych i przekazanych. 

E. Osoba opuszczająca obrady nie może przekazać głosu.   
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10. PRAWOMOCNOŚĆ ZJAZDU OGÓLNEGO  
A. Zjazd Ogólny jest prawomocny przy udziale 20% uprawnionych 

członków PSA International. [art. 65 RG] 

B. Jeżeli jest kworum przy otwarciu Zjazdu, całość Zjazdu jest 
prawomocna, bez względu na to, że nie wszyscy członkowie 
pozostają podczas kolejnych sesji lub części Zjazdu. 

C. Jeżeli nie ma kworum na Zjeździe Ogólnym zwołanym zgodnie 
z art. 62B RG (Zwyczajny Zjazd Ogólny) lub 63Aa RG 
(Nadzwyczajny Zjazd Ogólny zwołany z inicjatywy 
Naczelnictwa), kompetencje Zjazdu są ograniczone tylko do 
wyboru Przewodniczącego Zjazdu i sekretarza, oraz podjęcia 
decyzji odnośnie do odroczenia Zjazdu zgodnie z par. E i F 
poniżej.    

D. Jeżeli nie ma kworum na Zjeździe Ogólnym zwołanym zgodnie 
z art. 63Ab RG, (na żądanie członków), Zjazd jest zamknięty. 

E. Przewodniczący Zjazdu może odroczyć Zjazd do innej daty za 
zgodą 50% obecnych / uczestniczących.   

F. Jeżeli termin odroczonego Zjazdu Ogólnego jest w przeciągu 
30 dni od oryginalnej daty, powtórne zawiadomienie nie jest 
wymagane.  Jeżeli Zjazd jest odroczony ponad 30 dni, to 
obowiązuje powtórne zawiadomienie w terminie przynajmniej 
14 dni przed nową datą Zjazdu.   

G. Odroczony Zjazd (w/g E i F) rozpatruje tylko sprawy podane w 
oryginalnym zawiadomieniu. 

11. UCZESTNICTWO W ZJEŹDZIE I PRZEKAZANE GŁOSY 
A. W Zjeździe Ogólnym obowiązuje uczestniczenie osobiste. 

B. W wyjątkowych wypadkach, uczestnik Zjazdu może przekazać 
swój głos innemu uczestnikowi przesyłając pisemne 
upoważnienie do Sekretarza Generalnego ZHP do 30 dni przed 



Regulamin Zjazdu Ogólnego 
 
 

marzec 2022  11 

Zjazdem, a w wypadkach nagłych do czasu otwarcia Zjazdu, 
uzasadniając poważnym powodem swoją nieobecność. 

C. Sekretarz Generalny ZHP przekazuje wszystkie upoważnienia 
do Komisji Weryfikacyjnej Zjazdu, która rozpatruje sprawy 
uprawnienia do uczestnictwa w Zjeździe. 

D. Oprócz głosu własnego, żaden uczestnik Zjazdu nie może 
dysponować więcej niż dwoma głosami przekazanymi mu 
przez członków nieobecnych. 

E. Forma przekazania głosu jest następująca: 
“I .......................................................................................[name]  
of ................................................................................. [address] 
a member of Polish Scouting Association (International) 
Limited hereby appoint    
................................................................. [name] of 
……………………………………………………….……[address] 
as my proxy to vote for me on my behalf at the general meeting 
of the Association to be held on the ……day of ……………… 
20…. and any adjournment thereof. 
Signed on the ……… day of ……………………… 20....  

“Niżej podpisany/a  
………………………………………………….. [imię, nazwisko] 
zamieszkały/a w …………………………………………. [adres] 
członek Polish Scouting Association (International) Limited 
niniejszym przekazuję swój głos i mianuję 
…………………………………………………. [imię, nazwisko] 
zamieszkały w ................................................................. [adres]  
jako pełnomocnika w moim imieniu na walne zgromadzenie 
członków PSA International które odbędzie się ……… dnia 
…………, 20 ……r. oraz na odroczone terminy zgromadzenia.   
Podpisano ………. dnia ……………………, 20…. r. 
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12.  WNIOSKI 
A. Wnioski na Zjazd Ogólny może zgłaszać każdy uprawniony do 

udziału w Zjeździe. Wnioski muszą wpłynąć do Naczelnictwa 
ZHP w terminie podanym w chwili ogłoszenia Zjazdu zgodnie z 
art. 62B RG. 

B. Naczelnictwo zawiadamia uczestników Zjazdu Ogólnego o 
treści zgłoszonych wniosków nie później jak 30 dni przed 
Zwyczajnym Zjazdem Ogólnym, oprócz wniosków dot. zmian 
do Regulaminu Głównego które podlegają terminom 
określonym w Regulaminie Głównym. 

C. Zgłoszony wniosek Naczelnictwo przedstawia Zjazdowi za 
pośrednictwem Komisji Regulaminowej.  Wniosek jest 
przedstawiony albo do dyskusji na plenum, albo do 
rozpatrzenia przez jedną z Komisji Zjazdu, albo z opinią 
przekazania wniosku jako dezyderat lub materiał do pracy 
odpowiedniej władzy ZHP. 

D. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem 
sytuacji określonej w par. D poniżej. 

E. Zmiana Regulaminu Głównego [art. 85 RG]  
a. Regulamin Główny może być zmieniony jedynie zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 
b. Do zmiany Regulaminu Głównego wymagana jest 

większość 2/3 oddanych głosów, z wyjątkiem spraw 
związanych ze zmianą nazwy i celόw oraz likwidacji 
podmiotu prawnego PSA International, do których 
wymagana jest większość 75% oddanych głosόw, zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 

c. Wnioski dotyczące zmiany Regulaminu Głównego powinny 
wpłynąć do Naczelnictwa w terminie ogłoszonym zgodnie z 
art. 62 RG. 

d. O proponowanych zmianach Regulaminu Głównego ZHP, 
Naczelnictwo zawiadamia członków PSA International co 
najmniej na trzy miesiące przed Zjazdem Ogólnym. 
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E. Wnioski nie zgłoszone w odpowiednim terminie przed Zjazdem 
mogą być zgłoszone jako wnioski nagłe.  Wniosek nagły musi 
być w sprawie, która wynikła dopiero podczas obrad na 
Zjeździe lub nie mogła być wcześniej przewidziana, i przyjęcie 
wniosku pod dyskusję musi mieć poparcie przynajmniej 
dwudziestu (20) uczestnikόw Zjazdu.  Przyjęcie wniosku pod 
dyskusję musi być uchwalone, po jednym przemówieniu za i 
jednym przeciw, większością 2/3 głosόw. Zmiana Regulaminu 
Głównego nie może być przedmiotem wniosku nagłego. 

F. Wnioski formalne są następujące: 
a. o zamknięcie listy mówców, 
b. o przyjęcie porządku zebrania, 
c. o odroczenie dyskusji lub zarządzenie krótkiej przerwy, 
d. o odesłanie rozpatrywanego wniosku do jednej z komisji, o 

ile zostały stworzone na Zjeździe, 
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 oraz oświadczenia osobiste, które 
tłumaczą wyłączenie się z dyskusji, są składane poza 
porządkiem zebrania i rozpatrywane natychmiast po ich 
złożeniu. 

H. Jedynie uchwały plenum są uchwałami Zjazdu. 

13. GŁOSOWANIE i SPOSÓB OBLICZANIA GŁOSÓW 
A. Następujące metody głosowania są dozwolone na Zjeździe 

Ogólnym: 
a. głosowanie poprzez powstanie lub przez podniesienie ręki, 
b. głosowanie imienne według listy obecności, 
c. używanie kart do głosowania – papierowych lub 

elektronicznych. 
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B. Głosowanie w wyborze funkcyjnych odbywa się przez używanie 
kart do głosowania, oprócz głosowania nad listą przedstawioną 
do głosowania en bloc.  Głosowanie en bloc jest uchwalone w 
osobnym proceduralnym głosowaniu. 

C. Przewodniczący Zjazdu ogłasza metodę głosowania nad 
każdym przedstawionym wnioskiem.  Jeżeli głosowanie 
odbywa się metodą określoną w art. 13Aa lub 13Ab, 
Przewodniczący Zjazdu może zażądać głosowanie metodą 
określoną w art. 13Ac przed albo po głosowaniu ale przed 
ogłoszeniem wyniku, z własnej inicjatywy lub na żądanie pięciu 
(5) uczestnikόw Zjazdu.   

D. Przy obliczaniu wyników głosowania liczą się głosy za i 
przeciw.  Jeżeli wniosek otrzymał wymaganą większość głosów 
oddanych, przechodzi.   Głosy nie oddane (wstrzymane lub 
zniszczone) nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku. 

E. Zjazd Ogólny może uchwalić głosowanie nad wnioskiem drogą 
pisemną po Zjeździe, w terminie ustalonym przez Zjazd, o ile 
następujące warunki są spełnione: 
a. wniosek był przekazany członkom w obowiązującym 

terminie przed Zjazdem, 
b. dyskusja nad wnioskiem odbyła się na Zjeździe Ogólnym, 
c. w wyniku dyskusji, jest ogólne poparcie dla zasady lub 

kierunku wyznaczonego ale treść wniosku wymaga 
dopracowania (np. przez Komisję Regulaminową lub 
Naczelnictwo). 

F. Głosowanie pisemne może się odbyć drogą elektroniczną, 
systemem ustalonym przez Naczelnictwo.  Głosowanie 
pisemne jest prawomocne przy udziale 20% członków PSA 
International. Wniosek przechodzi większością wymaganą 
przez Regulamin Główny, zachowując zasady obliczania 
wynikόw w par. D powyżej. 
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14. RAMOWY PROGRAM ZJAZDU OGÓLNEGO 
A. Część Reprezentacyjna: 

a. otwarcie Zjazdu przez Przewodniczącego ZHP, modlitwa, 
b. przemowy oficjalnych gości i odczytanie nadesłanych 

życzeń. 

B. Część Formalna:  
a. sprawozdanie Komisji Weryfikacyjnej i stwierdzenie 

kworum, 
b. zagajenie obrad przez Przewodniczącego ZHP i 

przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zjazdu 
spośród obecnych uczestnikόw Zjazdu, 

c. przeprowadzenie wyboru Prezydium Zjazdu przez 
Przewodniczącego Zjazdu, w ilości przynajmniej dwóch 
Wiceprzewodniczących spośród obecnych uczestników 
Zjazdu, oraz przynajmniej dwóch sekretarzy, zwykłą 
większością głosόw. Sekretarze nie muszą być 
uprawnionymi uczestnikami Zjazdu, o ile mają stopień 
harcmistrza / harcmistrzyni, podharcmistrza / 
podharcmistrzyni, lub działacza harcerskiego / działaczki 
harcerskiej OPH i zostali wcześniej poproszeni przez 
Naczelnictwo i zgodzili się kandydować na funkcję 
Sekretarza Zjazdu, 

d. wybory Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest liczenie 
głosόw, 

e. wybory członków Zjazdowej Komisji Wniosków (art. 15, 
poniżej), 

f. przyjęcie porządku zebrania, 
g. uchwalenie Regulaminu Zjazdu Ogólnego (lub poprawek), 

jeżeli jest taka potrzeba, 
h. przyjęcie protokołu z poprzedniego Zjazdu Ogólnego ZHP 

zgodnie z par. 17F poniżej,  
i. główny referat Zjazdu, jeżeli takowy jest przewidziany. 
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C. Część Sprawozdawcza: 
(sprawozdania pisemne powinne być rozesłane wcześniej, a 
uzupełnione ustnie na Zjeździe) 
a. sprawozdania władz w/g art. 61C RG.: 

i. Przewodniczącego ZHP, z pracy Naczelnictwa, łącznie 
z komitetami / komisjami (np. Naczelny Sąd Harcerski, 
Komisja Regulaminowa) oraz Organizacji Przyjaciół 
Harcerstwa i Naczelnej Rady Harcerskiej, 

ii. Naczelnika Harcerzy, 
iii. Naczelniczki Harcerek, 
iv. Naczelnego Kierownika Starszego Harcerstwa, 
v. Skarbnika Generalnego,  
vi. Komisji Rewizyjnej Związku, 

b.   sprawozdania Przewodniczących Zarządów Okręgów, 
c. dyskusja nad sprawozdaniami określonymi w punkcie a. 

powyżej. 

D. Ukonstytuowanie Komisji Specjalnych / Zjazdowych (w/g 
potrzeby). 

E. Przedstawienie wniosków zgłoszonych w terminie określonym 
przez Naczelnictwo, dyskusja nad wnioskami oraz przyjęcie 
uchwał. 

F. Obrady w Konferencjach poszczególnych Organizacji: 
a. Następujące Konferencje konstytuują się same, po 

zagajeniu przez Naczelnika Harcerzy / Naczelniczkę 
Harcerek / Naczelnego Kierownika Starszego Harcerstwa: 
i. Konferencja Harcerek 
ii. Konferencja Harcerzy 
iii. Konferencja Starszego Harcerstwa 

b. Konferencje dyskutują sprawozdania i wnioski dotyczące 
swojej organizacji.  Każda z tych konferencji wybiera 
kandydata na naczelną władzę swojej organizacji, oraz 
przygotowuje listę kandydatόw do Władz Naczelnych.  
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c. Po konferencjach, Przewodniczący Konferencji 
wymienionych w punkcie a. spotykają się z 
Przewodniczącym Zjazdu, w celu przedstawienia na 
plenum listy kandydatów do Władz Naczelnych 
przedstawionych przez konferencje. 

d. W czasie przeznaczonym na konferencje organizacji 
wyszczególnionych w punkcie a. również mogą obradować 
w oddzielnych zebraniach uczestnicy Zjazdu z OPH oraz 
Kapelani obecni na Zjeździe.  

G. Obrady Komisji Zjazdowych i Specjalnych 
a. według potrzeby, może być przeznaczony czas na obrady 

Komisji na specjalne tematy / zagadnienia ustalone przez 
Zjazd lub wcześniej przygotowane przez Naczelnictwo, 

b. poza programem plenarnym obraduje Zjazdowa Komisja 
Wniosków (patrz art. 15 poniżej). 

H. Część Wyborcza 
a. listę kandydatów do Władz Naczelnych uprzednio 

przygotowaną przy udziale Przewodniczących Konferencji 
(patrz par. Fc powyżej) przedstawia na plenum Zjazdu 
Przewodniczący Zjazdu,  

b. dodatkowe kandydatury mogą być zgłaszane na plenum 
przed głosowaniem, z wyjątkiem kandydatów na 
Naczelniczkę Harcerek, Naczelnika Harcerzy i Naczelnego 
Kierownika Starszego Harcerstwa oraz Naczelnego 
Kapelana, 

c. Przewodniczący Zjazdu nie dopuszcza do głosowania na 
zgłoszonego kandydata, który nie wyraził zgody na 
kandydowanie, 

d.  Zjazd wybiera, spośród członków PSA International: 
i. Przewodniczącego ZHP 
ii. Przedstawiciela OPH w Naczelnictwie, 

e.  Zjazd potwierdza Naczelnika Harcerzy, Naczelniczkę 
Harcerek oraz Naczelnego Kierownika Starszego 
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Harcerstwa, na wniosek konferencji poszczególnych 
Organizacji, 

f.  Zjazd potwierdza Przewodniczących Zarządów Okręgów 
jako Wiceprzewodniczących Terenowych w Naczelnictwie. 

g. Zjazd wybiera, spośród harcmistrzόw / harcmistrzyń,  którzy 
wywiązali się z obowiązków organizacyjnych i, jeśli nie są 
obecni na Zjeździe Ogólnym, przekazali pisemną zgodę na 
przyjęcie kandydatury: 
i. Wiceprzewodniczącego ZHP 
ii. Sekretarza Generalnego 
iii. Skarbnika Generalnego 
iv. siedmiu (7) dodatkowych Członków Naczelnictwa 
v. dziesięciu (10) dodatkowych osób do Naczelnej Rady 

Harcerskiej (art. 66Ah RG) 
vi. siedmiu (7) kandydatów do Komisji Rewizyjnej Związku 

(do zatwierdzenia przez Naczelnictwo), oraz 
vii. dziewięciu (9) kandydatów do Naczelnego Sądu 

Harcerskiego (do zatwierdzenia przez Naczelnictwo), 
h.  Zjazd wybiera Naczelnego Kapelana zgodnie z 

Regulaminem Kapelanów Harcerskich. 

I. Dowolne wypowiedzi i dezyderaty, o ile są przewidziane przez 
program szczegółowy i czas na to pozwala. 

J. Zamknięcie Zjazdu. 

15. ZJAZDOWA KOMISJA WNIOSKÓW 
A. Zjazdowa Komisja Wniosków składa się z trzech do pięciu osób 

wybranych przez Zjazd Ogólny spośród obecnych członków 
Zjazdu. 

B. Zjazdowa Komisja Wniosków działa jedynie podczas Zjazdu, w 
celu: 
a. interpretowania Regulaminu Zjazdu Ogólnego, 
b. redagowania wniosków i dezyderatów zgłoszonych podczas 

Zjazdu, 
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c. udzielenia pomocy przy wnioskach nagłych. 

16. WYBORY CZŁONKÓW NRH NA ZJEŹDZIE OGÓLNYM 
A. Kandydaci na członków NRH z wyboru przed głosowaniem 

przedstawiają Zjazdowi w skrócie swoje kwalifikacje według art. 
66E RG. 

B. Kandydaci nieobecni na Zjeździe przesyłają swoje kwalifikacje 
wraz z pisemną zgodą na kandydowanie do Sekretarza 
Generalnego przed Zjazdem.  Uczestnik Zjazdu zgłaszający 
kandydaturę osoby nieobecnej przedstawia w skrócie 
kwalifikacje nieobecnego kandydata.  

17. PROTOKÓŁ ZJAZDU OGÓLNEGO 
A. Protokół Zjazdu zawiera: 

a. listę uczestnikόw Zjazdu, 
b. protokół uchwał i wyborów, 
c. sprawozdania Władz Naczelnych oraz Przewodniczących 

Zarządόw Okręgów, 
d. protokół obrad plenum, zawierający streszczenie w 

głównych punktach dyskusji nad sprawozdaniami i 
wnioskami,   

e. protokoły obrad Konferencji Harcerek, Konferencji Harcerzy 
i Konferencji Starszego Harcerstwa, 

f. protokoły zebrań OPH i Kapelanów, o ile takie się odbyły. 

 B. Ogłoszenie wynikόw Zjazdu: 
a. Przewodniczący Zjazdu przekazuje zweryfikowane przez 

siebie uchwały i wyniki wyborów Przewodniczącemu ZHP 
natychmiast po zakończeniu Zjazdu, 

b. Naczelnictwo ogłasza rozkazem pełną treść uchwał Zjazdu i 
wyniki wyborów Zjazdu w ciągu jednego miesiąca po 
zakończeniu Zjazdu. 

C. Naczelnictwo ZHP, w porozumieniu i przy współpracy 
Przewodniczącego i Sekretarzy Zjazdu, dopilnuje aby 
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sporządzenie protokołów obrad plenum i Komisji zostało 
zakończone w ciągu dwóch miesięcy po Zjeździe, i aby 
protokoły te były złożone w Naczelnictwie. 

D. Naczelnictwo w ciągu następnego miesiąca przesyła treść 
protokołu Zjazdu, podpisanego przez Przewodniczącego 
Zjazdu, do Przewodniczących Zarządόw Okręgów i 
Komendantek/όw Chorągwi, którzy mają obowiązek 
udostępnienie go uczestnikom Zjazdu.  

E. Uczestnicy Zjazdu mają prawo w ciągu następnych dwóch 
miesięcy zgłaszać swoje poprawki do protokołu.  Protokół, wraz 
ze zgłoszonymi poprawkami, Naczelnictwo przedstawia 
następnemu Zjazdowi Ogólnemu. 

F. Protokół wysłany w trybie punktu D powyżej uznaje się jako 
odczytany na następnym Zjeździe Ogólnym. O ile nie 
zgłoszono poprawek, uznaje się również za przyjęty.  Dyskusji 
podlegają tylko poprawki zgłoszone w trybie punktu E powyżej.  
Po rozstrzygnięciu zgłoszonych poprawek, Zjazd głosuje nad 
przyjęciem protokołu. 


