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Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

Regulamin Wyborczy ZHR zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania wyborów
delegatek i delegatów na Zjazd ZHR.

. Okręgami wyborczymi są okręgi ZHR.
2. Wyboru delegatek oraz wyboru delegatów dokonuje się w proporcjach odpowiadających liczbie
instruktorek oraz liczbie instruktorów w poszczególnych chorągwiach wchodzących w skład okręgu.
. Liczbę delegatek i delegatów na Zjazd przypadającą na ogólną liczbę posiadających czynne prawo
wyborcze prawo wyborcze proporcję ustala w drodze uchwały Rada Naczelna ZHR.

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatek i kandydatów.

Głosować można tylko osobiście.

1. Wyboru delegatek i delegatów na Zjazd ZHR dokonuje się na okręgowej konferencji wyborczej, zwanej
w skrócie „konferencją”.
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. Okręgowa konferencja wyborcza może zostać przeprowadzona równocześnie ze zjazdem okręgu.
W takim wypadku do zjazdu okręgu mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu okręgu.
. W uzasadnionym wypadku, za zgodą Komisji Wyborczej Związku, dopuszcza się zwołanie konferencji
w częściach odrębnych dla chorągwi harcerek i dla chorągwi harcerzy.

Rozdział II
ZARZĄDZENIE I ORGANIZACJA WYBORÓW

. Naczelnictwo ZHR zwołując Zjazd ZHR:
zarządza tym samym wybory delegatek i delegatów na Zjazd,
powołuje Komisję Wyborczą Związku,
ogłasza kalendarz wyborczy, zawierający oznaczenie terminów, w których mają być dokonane
poszczególne czynności wyborcze.
. Czynności wymienione w ust.

powinny być dokonane nie później niż na

dni przed planowanym

terminem rozpoczęcia Zjazdu ZHR.
. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. . Naczelnictwo przesyła niezwłocznie zarządom okręgów.

. Zarząd okręgu, w drodze uchwały, w terminie

dni od dnia podjęcia uchwały dotyczącej zarządzenia

wyborów przez Naczelnictwo:
powołuje komisją wyborczą okręgu,
zwołuje okręgową konferencją wyborczą w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego.
a. Jeżeli w terminie określonym w ust.

zarząd okręgu nie powoła komisji wyborczej okręgu lub nie zwoła

okręgowej konferencji wyborczej lub zwoła tę konferencję w terminie innym, niż wynika z kalendarza
wyborczego – czynności wymienione w ust. pkt i może wykonać Naczelnictwo.
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. O miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia oraz porządku obrad okręgowej konferencji wyborczej zarząd
okręgu zawiadamia w formie pisemnej, nie później niż

dni przed terminem konferencji:

Naczelnictwo i Komisję Wyborczą Związku oraz:
komendantkę komendantki chorągwi harcerek i komendanta komendantów chorągwi
harcerzy wchodzących w skład okręgu,
hufcowe i hufcowych z terenu okręgu, którzy informują o powyższym podległe im instruktorki
i instruktorów.
. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust.

zarząd okręgu podaje do wiadomości drugi termin

konferencji, gdyby w pierwszym brakowało wymaganej liczby uprawnionych do głosowania.
a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.

i

może być przekazane także za pomocą poczty

elektronicznej (e-mail).
. W przypadku wskazania przez Sąd Harcerski konieczności zwołania nadzwyczajnej konferencji wyborczej,
zawiadomienie, o którym mowa w ust.

winno być dostarczone nie później niż

dni przed terminem

konferencji.

. Komisję Wyborczą Związku w składzie: przewodnicząca przewodniczący , sekretarz i członek komisji
powołuje Naczelnictwo.
. Komisja Wyborcza Związku:
ustala na podstawie informacji uzyskanych od komisji wyborczych okręgów liczbę delegatek
i delegatów na Zjazd ZHR,
2) ustala wzór protokołu okręgowej konferencji wyborczej oraz protokołu głosowania,
udziela na wniosek komisji wyborczej okręgu wyjaśnień i wytycznych w sprawach związanych
z przygotowaniem wyborów,
ogłasza listę delegatek i delegatów na Zjazd ZHR,
nadzoruje tryb przygotowań do okręgowych konferencji wyborczych oraz realizację
i terminowość zadań wynikających z kalendarza wyborczego,
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podejmuje decyzje o postępowaniu w przypadku uchybienia w dotrzymaniu przez okręgowe
komisje wyborcze terminów wynikających w kalendarza wyborczego.

. Komisję wyborczą okręgu w składzie: przewodnicząca przewodniczący , sekretarz, członek komisji
powołuje zarząd okręgu.
. Komisja wyborcza okręgu:
sporządza spisy wyborców,
2) ustala liczby: delegatek i delegatów wybieranych w pierwszym terminie,
przedstawia Komisji Wyborczej Związku, przed okręgową konferencją wyborczą, kopie spisów
wyborców oraz liczbę delegatek i delegatów wybieranych w okręgu,
przygotowuje okręgową konferencję wyborczą,
otwiera obrady okręgowej konferencji wyborczej,
przeprowadza wybór prezydium okręgowej konferencji wyborczej i komisji skrutacyjnej.

. Komisja wyborcza okręgu kończy działalność w dniu rozpoczęcia okręgowej konferencji wyborczej po
wykonaniu czynności, o których mowa w

ust.

pkt

i , a Komisja Wyborcza Związku – w dniu

rozpoczęcia Zjazdu ZHR, po wykonaniu czynności, o których mowa w Regulaminie Zjazdu ZHR.
. Rozstrzygnięcia w komisji wyborczej zapadają w wyniku głosowania. W razie równości głosów przeważa
głos przewodniczącego.
. Dokumenty, protokoły i pisma komisji wyborczej podpisują wszyscy jej członkowie.

. Przebieg okręgowej konferencji wyborczej nadzoruje Komisarz Wyborczy.
2. Komisarza Wyborczego powołuje i odwołuje Przewodniczący ZHR.
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. Komisarzem Wyborczym w okręgu nie może być instruktorka lub instruktor posiadający przydział
służbowy do chorągwi wchodzącej w skład tego okręgu.
4. Komisarz Wyborczy:
czuwa nad prawidłowością zwołania i przeprowadzenia okręgowej konferencji wyborczej oraz
przeprowadzonych wyborów,
rozstrzyga sprawy wątpliwe i sporne dotyczące Regulaminu zgłoszone podczas konferencji,
potwierdza swoim podpisem w protokole okręgowej konferencji wyborczej prawidłowość jej
zwołania i przeprowadzenia.
. Okręgowa konferencja wyborcza oraz wybory przeprowadzone bez uczestnictwa Komisarza Wyborczego
są nieważne.

Rozdział III
CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE ORAZ SPISY WYBORCÓW

1. Czynne prawo wyborcze prawo wybierania delegatek albo delegatów na Zjazd ZHR posiada instruktorka
i instruktor spełniający warunki, o których mowa w

ust.

Statutu Związku Harcerstwa

Rzeczypospolitej.
. Zasady dokonywania wpisu na listą instruktorek albo listą instruktorów określa

„Regulaminu służby

instruktorskiej ZHR”.

. Bierne prawo wyborcze prawo wybieralności w wyborach na Zjazd ZHR posiada instruktorka wpisana na
listą instruktorek i instruktor wpisany na listą instruktorów.
. Przepis ust.

stosuje się także do instruktorki przebywającej na urlopie instruktorskim, przeniesionej do

rezerwy lub nie pełniącej funkcji wychowawczej i do instruktora przebywającego na urlopie instruktorskim,
przeniesionego do rezerwy lub nie pełniącego funkcji wychowawczej.
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. Komisja wyborcza okręgu sporządza nie później niż

dni od dnia zarządzenia wyborów listę instruktorek

oraz listą instruktorów posiadających w wyborach na Zjazd ZHR czynne prawo wyborcze - zwane dalej
„spisami wyborców”.
. Spisy wyborców sporządza się według danych na dzień zarządzenia wyborów, na podstawie danych
uzyskanych przez komisję wyborczą okręgu od:
komendantki chorągwi harcerek,
komendanta chorągwi harcerzy,
3) Naczelniczki Harcerek,
4) Naczelnika Harcerzy,
5) zarządu okręgu,
6) Naczelnictwa.
. Spisy wyborców zawierają następujące dane:
imię i nazwisko,
stopnień instruktorski,
pełnioną funkcję,
datę i numer rozkazu przełożonego mianującego na funkcję lub datę i numer uchwały organu
kolegialnego powołującego na funkcję z wyboru,
datę i numer rozkazu władzy Związku zawierającego informację o aktualnym wpisie na listę
instruktorek albo listę instruktorów dotyczącym roku, w którym zwołano Zjazd.
. Spisy wyborców zostają udostępnione przez siedem dni, w terminie określonym w kalendarzu
wyborczym, w lokalu okręgu i chorągwi, na stronie internetowej okręgu oraz u wszystkich hufcowych.
Jednocześnie komisja wyborcza okręgu przysyła w formie elektronicznej spisy wyborców do wiadomości
Komisji Wyborczej Związku.
. Podczas udostępnienia spisów wyborców, każda zainteresowana instruktorka i każdy zainteresowany
instruktor, może je przeglądać, robić z nich wyciągi oraz wnosić reklamacje i poprawki.
a. Reklamacje i poprawki można także wnosić w okresie siedmiu dni od zakończenia okresu udostępnienia
spisów wyborców.
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. Spisy wyborców uzupełniane są o przewodniczki i przewodników, którym przyznano stopień instruktorski
po dniu zwołania Zjazdu, lecz nie później niż

dni przed okręgową konferencją wyborczą, jeśli spełniają

pozostałe warunki, o których mowa w par. 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

. Reklamacje w formie pisemnej mogą być wnoszone do komisji wyborczej okręgu z powodu:
pominięcia w spisie osoby uprawnionej do głosowania,
wciągnięcia do spisu osoby nieuprawnionej do głosowania,
konieczności sprostowania i uzupełnienia danych zawartych w spisie wyborców,
innych wątpliwości i braków formalnych stwierdzonych przez Komisję Wyborczą Związku.
a. Reklamacje mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej e-mail). W przypadku
wniesienia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, treść e-maila lub załączonego do niego pliku
powinna jednoznacznie wskazywać osobę, wnoszącą reklamację do komisji wyborczej okręgu.
. Poprawki mogą dotyczyć sprostowania i uzupełnienia danych zawartych w spisie wyborców.
. Komisja wyborcza okręgu rozpatruje i rozstrzyga reklamacje i poprawki niezwłocznie, nie później niż w
ciągu

dni od daty ich wniesienia; w razie potrzeby komisja może zażądać przedłożenia, a także

uzupełnienia dowodów.

1. Komisja wyborcza okręgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu pominięcia w spisie osoby
uprawnionej:
uzupełni spis wyborców, albo
zawiadomi osobą pominiętą w spisie, że reklamacja nie została uwzględniona.
. Komisja wyborcza okręgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu wciągnięcia do spisu osoby
nieuprawnionej do głosowania:
zwróci reklamację, jako nieuwzględnioną, albo
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zawiadomi osobę, której reklamacja dotyczy, że będzie skreślona ze spisu wyborców informując
o tym także osobą zgłaszającą reklamację.
a. Komisja wyborcza okręgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu braków formalnych zgłoszonych
przez Komisję Wyborczą Związku uzupełni te braki i zawiadomi o tym fakcie Komisję Wyborczą Związku.
b. Każdorazowo komisja wyborcza okręgu powiadomi osobę wnosząca reklamację, osobę osoby której
dotyczy reklamacja oraz Komisję Wyborczą Związku o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie po swojej
decyzji.
3. Od decyzji w sprawie odmowy umieszczenia w spisie wyborców lub w sprawie skreślenia ze spisu
wyborców, osoba, której te decyzje dotyczą może złożyć odwołanie do Sądu Harcerskiego w terminie

dni

od zawiadomienia o rozpatrzeniu.
. Odwołanie, o którym mowa w ust.

Sąd Harcerski rozpatrzy nie później niż

dni przed datą okręgowej

konferencji wyborczej.

Rozdział IV
OKRĘGOWA KONFERENCJA WYBORCZA

. Obrady okręgowej konferencji wyborczej otwiera komisja wyborcza okręgu informując zebranych
o liczbie osób obecnych na konferencji oraz przeprowadzając wybory prezydium konferencji i komisji
skrutacyjnej.
. Instruktorki i instruktorzy uczestniczący w okręgowej konferencji wyborczej i posiadający czynne prawo
wyborcze, w głosowaniu jawnym, wybierają spośród siebie:
a trzyosobowe prezydium konferencji, w tej liczbie: przewodniczącego i sekretarza,
b komisję skrutacyjną liczącą od do osób.
. Przewodniczący członek prezydium prowadzi obrady okręgowej konferencji wyborczej zgodnie
z porządkiem obrad i czuwa nad jej zgodnością z niniejszym Regulaminem.
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. Sekretarz prezydium sporządza protokół okręgowej konferencji wyborczej oraz listy delegatek
i delegatów z okręgu na Zjazd ZHR.
5. Komisja skrutacyjna:
wybiera przewodniczącego komisji,
sprawdza listę obecności i stwierdza prawomocność okręgowej konferencji wyborczej,
3) przygotowuje karty wyborcze,
sprawdza urnę wyborczą,
zbiera głosy do urny zgodnie z listą obecności,
oblicza głosy z uwzględnieniem ich ważności,
przeprowadza losowanie w przypadku, o którym mowa w

ust. ,

sporządza protokoły wyborów oraz ogłasza ich wyniki.
. W sytuacji o której mowa w

ust. stosuje się odpowiednio ustępy do .

. Do ważności wyborów wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania instruktorek chorągwi harcerek oraz połowy uprawnionych do głosowania
instruktorów chorągwi harcerzy kworum . W drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje.
. Kworum ustala się oddzielnie dla każdej chorągwi harcerek i każdej chorągwi

1. Zgłaszanie kandydatur następuje ustnie do protokołu lub pisemnie przez podanie imienia, nazwiska oraz
stopnia instruktorskiego kandydatki lub kandydata.
. Zgłoszona kandydatka lub kandydat obowiązana/obowiązany jest oświadczyć ustnie do protokołu lub na
piśmie, czy wyraża zgodą na kandydowanie.
. Kandydatka lub kandydat nie może być członkiem komisji skrutacyjnej.

Regulamin wyborczy ZHR

. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze obecne na wyborach mają prawo zadawania pytań
zgłoszonym kandydatkom i kandydatom.

. W trakcie konferencji delegatki wybierane są przez instruktorki, a delegaci przez instruktorów poprzez
oddzielne głosowanie odpowiednio na listę kandydatek i listę kandydatów.
. Wyboru delegatek i delegatów dokonuje sią w proporcji ustalonej przez Radę Naczelną.
3. Dla ustalenia liczby delegatek i delegatów – liczbę instruktorek i instruktorów, posiadających czynne
prawo wyborcze, w poszczególnych chorągwiach, zaokrągla się „w górę” do najbliższej liczby naturalnej
będącej wielokrotnością liczby ustalonej przez Radę Naczelną.

Podczas wyborów w drugim terminie delegatki i delegatów na Zjazd ZHR wybiera się w proporcji, o której
mowa w

ust.

i

oraz

wyborczej, z zastrzeżeniem

ust.

i , w stosunku do liczby obecnych na okręgowej konferencji

ust. .

. Komisja skrutacyjna sporządza oddzielne karty do głosowania na kandydatki i kandydatów, na których
umieszcza się nazwiska w kolejności alfabetycznej.
. Sposób głosowania na zgłoszone kandydatki i kandydatów określa i podaje do wiadomości komisja
skrutacyjna.
. Nie można głosować na większą liczbę kandydatek albo kandydatów, niż przewidziana w danych
wyborach liczba mandatów.
. Wskazanie mniejszej liczby kandydatek albo kandydatów niż przewidziana liczba mandatów nie
powoduje nieważności głosu.
. Oddanie głosu wymaga odnotowania na spisie wyborców.
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. Mandaty otrzymują kandydatki i kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów na
poszczególnych listach.
. W przypadku, gdy kandydatki albo kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za
wybranych spowodowałoby przekroczenie liczby mandatów, wybory powtarza się z udziałem tych
kandydatur. W razie powtórnej równości głosów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję
skrutacyjną.

. Protokół okręgowej konferencji wyborczej, protokoły przeprowadzonych wyborów, listy delegatek
i delegatów, zarząd okręgu przesyła do Komisji Wyborczej Związku w terminie 7 dni od dnia odbycia
okręgowej konferencji wyborczej.
. Protokół Konferencji stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad konferencji i powinien zawierać:
nazwę okręgu,
datę i miejsce konferencji,
skład prezydium i komisji skrutacyjnej,
imię i nazwisko Komisarza Wyborczego,
informację o liczbie osób obecnych na Konferencji Wyborczej,
krótki opis przebiegu dyskusji,
wyniki głosowań i treść podjętych uchwał,
podpisy członków prezydium okręgowej konferencji wyborczej,
10) podpisane przez komisarza wyborczego oświadczenie o prawidłowości przeprowadzenie
konferencji i wyborów,
załączone listy obecności na konferencji.
. Protokół wyborów powinien zawierać:
nazwę chorągwi,
liczbę osób uprawnionych do głosowania,
liczbę mandatów do obsadzenia,
Regulamin wyborczy ZHR

liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,
liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów,
liczbę głosów oddanych na każdą kandydaturę,
8) informację o ewentualnym dodatkowym głosowaniu i losowaniu,
datę i podpisy członków komisji skrutacyjnej.
. Lista delegatów i delegatek powinna zawierać:
imię, nazwisko, stopień instruktorski,
2) adres do korespondencji,
3) adres poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział V
PROTESTY WYBORCZE, OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

. Osoba posiadająca czynne prawo wyborcze w okręgu może w terminie

dni od dnia okręgowej

konferencji wyborczej złożyć protest od wyniku wyborów do Sądu Harcerskiego z powodu naruszenia
Statutu ZHR i niniejszego Regulaminu.
. Sąd Harcerski rozpatrzy protest w ciągu

dni od daty konferencji.

Komisja Wyborcza Związku na podstawie dokumentów przekazanych przez zarządy okręgów oraz
Naczelnictwo - w odniesieniu do delegatów z urzędu, ogłasza listę delegatek i listę delegatów na Zjazd ZHR.

1. Delegatki i delegaci na Zjazd ZHR zachowują swój mandat do końca kadencji władz Związku określonej
przez Zjazd ZHR, na który zostali wybrani.
. Mandat delegatki i delegata na Zjazd ZHR wygasa w przypadku ustania członkostwa w ZHR.
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Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
- hufcu, hufcowej i hufcowym, należy przez to rozumieć także odpowiednio: związek drużyn, komendantkę
związku drużyn i komendanta związku drużyn,
- komendantce chorągwi i chorągwi, należy przez to rozumieć także odpowiednio: komendantkę
namiestnictwa harcerek i jednostki organizacyjne podległe komendantce namiestnictwa (namiestnictwo).

. Sąd Harcerski rozpatruje odwołania, o których mowa w
o których mowa w

ust.

i

oraz protesty od wyniku wyborów,

w postępowaniu nieprocesowym w składzie członków Sądu Harcerskiego.

. Odwołanie lub protest wnosi się na piśmie.
. Wnoszący odwołanie lub protest od wyniku wyborów powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić
lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
. Uczestnikami postępowania:
wszczętego wskutek wniesienia odwołania jest wnoszący odwołanie oraz przewodniczący
właściwej komisji wyborczej okręgu;
wszczętego wskutek wniesienia protestu od wyniku wyborów jest wnoszący protest,
przewodniczący prezydium okręgowej konferencji wyborczej lub upoważniony przez niego członek
tego prezydium oraz właściwy komisarz wyborczy.
. Sąd Harcerski pozostawia bez dalszego biegu odwołanie lub protest od wyniku wyborów, wniesiony po
terminie lub przez osobę nieuprawnioną lub niespełniającą warunków określonych w ust.

i

.

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub protestu od wyniku wyborów.
. Sąd Harcerski uwzględniając odwołanie nakazuje właściwej okręgowej komisji wyborczej dopisanie
skarżącego do spisu wyborców.
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. Sąd Harcerski rozpatrując protest od wyniku wyborów rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności
wyboru delegatki lub delegata na Zjazd ZHR. Sąd Harcerski orzeka o nieważności wyborów lub
o nieważności wyboru delegatki lub delegata na Zjazd ZHR, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę
protestu miały wpływ na wyniki wyborów. Orzekając o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru
delegatki lub delegata na Zjazd ZHR, Sąd Harcerski stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia
o przeprowadzeniu wyborów ponownych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie
wyborcze.
. Sąd Harcerski oddala odwołanie lub protest od wyniku wyborów jeżeli są one bezzasadne.
. Postanowienia Sądu Harcerskiego - orzekające co do istoty sprawy - wskutek wniesienia odwołania lub
protestu od wyniku wyborów są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było,
z chwilą ich wydania.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu
Sądu Harcerskiego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
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