Regulami Rady Naczelnej
(zatwierdzony uchwałą Rady Naczelnej ZHR z dnia 14 listopada 1999 r. zmieniony Uchwałami
Rady Naczelnej ZHR nr 70/7 z dnia 9 maja 2004 r., nr 74/1 z dnia 12 marca 2005 r., nr 80/1 z dnia
20 maja 2006 r., nr 96/5 z dnia 20 czerwca 2009 r., nr 112/2 z dnia 29 wrze nia 2012 r., nr 130/5 z
dnia 18 czerwca 2016 r. oraz nr 139/1 z dnia 16 czerwca 2018 r.)
1
1. Rada Naczelna, zwana dalej "Radą", jest najwy szą władzą Związku w okresie mi dzy
Zjazdami ZHR.
2. Rada jest organem nadzorczym i uchwałodawczym Związku, działającym na podstawie
Statutu, uchwał Zjazdu ZHR oraz niniejszego regulaminu.
3. Kompetencje Rady okre la w szczególno ci § 18 ust. 3 Statutu ZHR.
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1. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy, 1611
członków wybranych przez Zjazd ZHR, oraz przewodniczący zarządów okr gów.
a. Posiedzenia Rady Naczelnej są prawomocne przy obecno ci wi cej ni połowy
członków Rady wybranych przez Zjazd.
b. W posiedzeniach Rady Naczelnej w imieniu przewodniczącego zarządu okr gu, z
prawem

głosu,

mo e

wziąć

udział

inny

członek

zarządu

okr gu

–

instruktor/instruktorka w stopniu co najmniej podharcmistrza/podharcmistrzyni – na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wła ciwy zarząd okr gu
2. W posiedzeniach Rady - oprócz członków wymienionych w ust. 1 - mogą uczestniczyć z
głosem doradczym:
a. członkowie Komisji Rewizyjnej Związku oraz Sądu Harcerskiego,
b. członkowie Naczelnictwa nie b dący jednocze nie członkami Rady,

c. komendantki i komendanci chorągwi,
d. go cie zaproszeni przez Przewodniczącego.
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1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący mo e wyznaczyć innego członka Rady do prowadzenia obrad lub ich
cz

ci.

3. Rada sporządza plan pracy oraz ustala terminarz posiedze .
4. Rada wybiera z własnego grona, na okres kadencji, sekretarza Rady Naczelnej, który
organizuje prace Rady, w szczególno ci koordynuje prace Komisji Rady, w porozumieniu z
Przewodniczącym ZHR przygotowuje programy posiedze

Rady oraz odpowiada za

przygotowanie materiałów merytorycznych b dących przedmiotem jej obrad i w tym
zakresie nadzoruje prac Biura Naczelnictwa.3
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1. Rada zbiera si na posiedzeniach zwyczajnych przynajmniej raz na trzy miesiące.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje si , je li konieczno ć odbycia takiego
posiedzenia wynika z przepisów obowiązujących w Związku, na wniosek Komisji
Rewizyjnej Związku, 1/3 członków Rady lub z inicjatywy własnej Przewodniczącego.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady musi zostać zwołane w terminie 2 tygodni od daty
wpłyni cia wniosku w tej sprawie.7
3. /skre lony/.8
4. Posiedzenia Rady odbywają si Warszawie lub innej miejscowo ci na terenie kraju.

5
Członkowie Rady obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz w pracach
komisji
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1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący wysyłając, co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem posiedzenia, zawiadomienie wraz z projektem porządku obrad oraz
materiałami dotyczącymi poszczególnych punktów tego porządku. W razie konieczno ci
zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady w przypadkach przewidzianych przepisami
obowiązującymi w Związku, zawiadomienie wraz z projektem porządku obrad i innymi
materiałami niezb dnymi do rozpatrzenia spraw w nim wskazanych nale y przesłać nie
pó niej ni na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym porządek obrad
mo e zawierać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia konieczne jest zwołanie
nadzwyczajnego posiedzenia Rady.9
2. Zawiadomienie i materiały, o których mowa w ust. 1, wysyła si pocztą elektroniczną albo
pocztą listem zwykłym lub za zgodą członka Rady w innej formie.

1. W programie posiedzenia Rady mogą si

znale ć tylko te sprawy, które zostały

umieszczone w projekcie porządku obrad i rozesłane członkom Rady zgodnie z
postanowieniem § 6 ust p 1.10
2. Je eli projekt porządku obrad przewiduje dyskusj nad konkretnym dokumentem, projekt
tego dokumentu musi być dostarczony członkom Rady w terminie okre lonym w ust.1.
3. Członkowie Rady mogą zwykłą wi kszo cią głosów zadecydować o wprowadzeniu
do porządku obrad sprawy, która nie była wcze niej przedstawiona w sposób okre lony w
ust.1 i 2.
4. Je eli podczas posiedzenia oka e si , e przedstawiony projekt dokumentu wymaga

istotnych zmian Rada przekazuje spraw

do rozpatrzenia komisji stałej lub komisji

powołanej dla tej sprawy.
5. Komisja, o której mowa w ust.4, zbiera wszelkie uwagi i wnioski dotyczące projektu
dokumentu b dącego przedmiotem jej zainteresowania, a nast pnie przedstawia Radzie
nowy projekt; w razie konieczno ci projekt ten powinien zawierać rozwiązania wariantowe.
6. Uchwalony dokument zostaje niezwłocznie ogłoszony przez Przewodniczącego.2

1. Posiedzenia Rady są jawne dla członków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 12
2. W uzasadnionym wypadku Rada mo e wyłączyć jawno ć cało ci lub cz

ci swego

posiedzenia.

1. Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać przynajmniej:
a. list obecno ci,
b. porządek posiedzenia,
c. krótko opisany przebieg posiedzenia z zaznaczeniem nazwisk dyskutantów i
skrótów wypowiedzi,
d. teksty uchwał podj tych na posiedzeniu,
e. przedstawione wnioski formalne i merytoryczne,
f. głosowania i ich wynik.
2. W trakcie obrad ka dy z członków Rady mo e za ądać zaprotokołowania okre lonego
fragmentu swego wystąpienia.
3. Projekt protokołu jest wysyłany członkom Rady w ciągu 30 dni po posiedzeniu i
zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Rady.
4. Zatwierdzony protokół posiedzenia wraz z załącznikami podpisują prowadzący obrady i
sekretarz Rady.
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Prowadzący obrady Rady: otwiera i zamyka dyskusj , zarządza głosowanie i obliczanie
głosów, ogłasza wyniki głosowania, udziela głosu w kolejno ci zgłosze , odbiera głos nie
dotyczący przedmiotu dyskusji i nie b dący wnioskiem formalnym.
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1. Prowadzący obrady zarządza głosowanie je eli:
a. wymaga tego Statut lub regulaminy Związku,
b. podejmowane są decyzje,
c. widoczne jest w ród członków Rady zró nicowanie stanowisk w sprawach, które
wymagają jednoznacznego wyja nienia przez Rad ,
d. w sprawach formalnych, do których zalicza si wnioski:
- o otwarcie lub zamkni cie dyskusji,
- o zamkni cie listy kandydatów do władz,
- o ograniczenie czasu wypowiedzi
- o ograniczenie czasu dyskusji,
- o zako czenie dyskusji,
- o zarządzenie przerwy,
- w sprawach porządkowych,
- w sprawach związanych ze sposobem prowadzenia obrad,
- o zarządzenie głosowania tajnego,
- o uchwalenie tajno ci posiedzenia.
2. Głosowania są jawne, za wyjątkiem:
a. głosowa w sprawie wyborów nale ących do kompetencji Rady,
b. sytuacji, w której na wniosek co najmniej jednego członka Rady, Rada zwykłą
wi kszo cią głosów przyj ła wniosek o utajnieniu głosowania. 4
3. Głosowa tajnych nie stosuje si w sprawach formalnych.
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1. We wszystkich głosowaniach, o ile Statut nie stanowi inaczej, Rada podejmuje decyzje
zwykłą wi kszo cią głosów przy zachowaniu prawomocno ci obrad zgodnie z § 2 ust. 1a. 5
2. Prowadzący obrady obowiązany jest sprawdzić z urz du lub na ka dorazowy wniosek
członka Rady, czy w jej posiedzeniu bierze udział wymagana liczba uprawnionych
(quorum). Wniosek o sprawdzenie quorum nie podlega głosowaniu.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Rada Naczelna mo e podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub za pomocą

rodków bezpo redniego komunikowania si

na odległo ć.

Uchwała jest wa na, je eli wszyscy członkowie organu zostali powiadomieni o jej tre ci i
wyrazili zgod na proponowany tryb jej podj cia. Podejmowanie uchwał w tej formie nie jest
dopuszczalne w sprawach personalnych (wyboru, delegowania, zawieszenia, odwołania
członka władz) oraz w sprawach uchylania uchwał i decyzji w ramach zwierzchnictwa
słu bowego.6
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1. Potwierdzenie obecno ci na posiedzeniu Rady Naczelnej nast puje przez zło enie
podpisu na li cie. List obecno ci załącza si do protokołu z posiedzenia Rady.
2. Usprawiedliwienia

nieobecno ci

na posiedzeniu Rady nale y składać

w

formie

dokumentowej (w rozumieniu prawa cywilnego) Sekretarzowi Rady Naczelnej, do momentu
rozpocz cia posiedzenia.12
3. Zbiorcze zestawienie obecno ci i nieobecno ci sporządzone na podstawie list obec no ci
publikuje si w sprawozdaniach Rady.
4. W razie wystąpienia trzech nieusprawiedliwionych nieobecno ci członka Rady na jej
posiedzeniach Przewodniczący Związku albo inna wyznaczona przez niego osoba
przeprowadza z tym członkiem Rady rozmow wyja niającą przyczyny nieobecno ci.
5. Je eli po zwróceniu uwagi zainteresowanemu, uczestnictwo w pracach Rady nie ulega
poprawie wła ciwa władza Związku na wniosek Przewodniczącego mo e zwolnić
instruktora albo instruktork ze Związku, o ile nie zło ą oni rezygnacji z członkostwa
w Radzie Naczelnej.
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1. Rezygnacj

z członkostwa w Radzie składa si w formie dokumentowej (w rozumieniu

prawa cywilnego) Sekretarzowi Rady Naczelnej. 12
2. Przyj cie rezygnacji, o których mowa w ust.1, jest rozpatrywane przez Rad w głosowaniu
tajnym, przy czym Rada powinna uzale nić przyj cie rezygnacji od rozliczenia si przez
składającego rezygnacj z pełnionej funkcji.
3. W przypadku opró nienia funkcji członka Rady uzupełnienia jej składu dokonuje si przez
kooptacj spo ród instruktorów Związku, przy czym liczba osób dokooptowanych nie mo e
przekroczyć 1/3 stanu Rady.
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1. Rada powołuje komisje stałe, w tym Komisj Statutowo - Regulaminową. 1
2. Ka dy członek Rady obowiązany jest nale eć do co najmniej jednej komisji stałej.
3. W trakcie kadencji członek komisji mo e zmienić komisj za zgodą przewodniczącego
komisji, którą opuszcza oraz zgodą przewodniczącego komisji, do której przyst puje.
4. Rada mo e powołać komisj

dora ną dla wykonania okre lonych zada . Rada okre la

zakres działania komisji oraz jej skład i czas trwania.
5. Komisja wybiera spo ród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
6. Komisja mo e zaprosić do udziału w swoich pracach osoby nie b dące członkami Rady.
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1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o "Przewodniczącym" - nale y przez to
rozumieć Przewodniczącego ZHR lub wiceprzewodniczącego ZHR działającego w
zast pstwie Przewodniczącego lub na jego upowa nienie albo pełniącego obowiązki
Przewodniczącego.
2. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące prac Rady stosuje si odpowiednio do prac
komisji Rady Naczelnej.

Indeksy:
1) W brzmieniu ustalonym przez Uchwał

Rady Naczelnej ZHR nr 70/7 z dnia 9 maja 2004 r

2) W brzmieniu ustalonym przez Uchwał

Rady Naczelnej ZHR nr 74/1 z dnia 12 marca 2005 r.

3,4,6) W brzmieniu ustalonym przez Uchwał
5) W brzmieniu ustalonym przez Uchwał

Rady Naczelnej ZHR nr 80/1 z dnia 20 maja 2006 r.

Rady Naczelnej ZHR nr 112/2 z dnia 29 wrze nia 2012 r.

7,8,9,10) W brzmieniu ustalonym przez Uchwał

Rady Naczelnej ZHR nr 96/5 z dnia 20 czerwca 2009 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez Uchwał

Rady Naczelnej ZHR nr 130/5 z dnia 18 czerwca 2016 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez Uchwał

Rady Naczelnej ZHR nr 139/1 z dnia 16 czerwca 2018 r.

