REGULAMIN RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ CHORĄGWI ZWIĄZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO

1. Rada Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP (zwana dalej Radą) jest władzą
uchwałodawczą Chorągwi w zakresie określonym przez Statut ZHP.
2. Zadania Rady określone są w Statucie ZHP, w szczególności w paragrafach 44, 47, 57, 59,
80.
3. Członek Rady ma prawo:
a) uczestniczyć w przygotowaniu i podejmowaniu uchwał Rady,
b) wnosić pod obrady własne projekty uchwał i innych dokumentów Rady
c) zgłaszać wnioski, propozycje rozwiązań organizacyjnych i programowych, zapytania i
interpelacje, wypowiadać się i składać oświadczenia,
d) uzyskiwać od komendanta chorągwi wszelkie informacje dotyczące działalności chorągwi,
w tym: informacji finansowych i majątkowych, po wcześniejszym poinformowaniu
przewodniczącego Rady.
4. Członek Rady ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Rady, współdziałać ze
środowiskami harcerskimi chorągwi, zasięgać opinii środowisk w sprawach dla nich
istotnych.
5. Członkostwo w Radzie wygasa w razie:
a) ustania członkostwa w ZHP,
b) rezygnacji z mandatu członka Rady ,
c) odwołania ze składu Rady
d) prawomocnego orzeczenia sądu harcerskiego, pozbawiającego go prawa zasiadania w
Radzie Chorągwi
e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
f) zatrudnienia w ZHP
6. Ustanie członkostwa w ZHP powoduje wygaśniecie mandatu członka Rady z chwilą
ustania członkostwa.
7. Odwołanie ze składu Rady może nastąpić na podstawie uchwały Rady z powodu:
a) niewypełnienia przez członka Rady przyjętych obowiązków,
b) prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Statutem ZHP i uchwałami władz
Związku.
8. W wypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Rady, Rada zgodnie z § 44
ust.1 Statutu niezwłocznie uzupełnia swój stan osobowy przez wybór nowego członka. Liczba
osób nowo wybranych w skład Rady w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa
liczebności Rady określona przez zjazd chorągwi.

9. Na pierwszym zebraniu Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. W razie
powstania wakatu na funkcji przewodniczącego Rady - Rada niezwłocznie dokonuje wyboru
nowego przewodniczącego, nie później, niż na najbliższym posiedzeniu Rady. Rada może
wybrać ze swojego grona 1-2 wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Rada może
powoływać zespoły stałe lub doraźne, również z udziałem osób spoza Rady, zakres i tryb ich
działalności określi w uchwale ustanawiającej zespół.
10. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
W szczególności Przewodniczący Rady:
a) organizuje prace Rady, w tym może przydzielić określoną tematykę poszczególnym
członkom Rady
b) kieruje zebraniami Rady, a w razie przewidywanej nieobecności – wyznacza
przewodniczącego zebrania; w wypadku, gdy przewodniczący Rady nie wyznaczy
przewodniczącego obrad – Rada wybiera prowadzącego obrady spośród obecnych członków
Rady.
c) proponuje porządek obrad Rady
d) utrzymuje stały kontakt z Komendą Chorągwi i pozostałymi władzami Chorągwi,
e) w miarę możliwości bierze udział w posiedzeniach innych władz Chorągwi.
f) w przypadku niemożności uczestnictwa osobistego wyznacza osobę reprezentującą Radę
11. Rada powierza obsługę kancelaryjno-techniczną członkowi Rady – Sekretarzowi Rady.
12. Zebrania Rady zwołuje co najmniej trzy razy w roku przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy lub z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Chorągwi, z własnej inicjatywy lub na
wniosek 1/3 członków Rady lub 1/3 komend hufców.
W wypadku zwołania Rady przez Komisję Rewizyjną Chorągwi, prowadzi je
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Porządek dzienny tak zwołanego zebrania
przewiduje głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego Rady.
13. Zebrania Rady są jawne dla instruktorów posiadających przydział służbowy na terenie
chorągwi. Przewodniczący Rady może zaprosić inne osoby do udziału w zebraniu Rady. Rada
z ważnych powodów, w szczególności dotyczących spraw osobowych, może podjąć uchwałę
o obradowaniu niejawnym; w takim wypadku w zebraniu Rady mają prawo uczestniczyć
członkowie Władz chorągwi.
14. W zebraniach Rady z głosem doradczym maja prawo uczestniczyć władze chorągwi.
15. Projekty uchwał i stanowisk mogą wnosić na ręce przewodniczącego Rady:
a) członkowie Rady,
b) komenda chorągwi,
c) komisja rewizyjna chorągwi,
d) sąd harcerski chorągwi,
e) każdy instruktor chorągwi poprzez członka rady.
16. Materiały, w tym projekty uchwał, które maja zostać rozesłane członkom Rady, składa się
nie później niż na dwa tygodnie przed zebraniem Rady. Materiały lub projekty uchwał, które
maja być omawiane na zebraniu Rady, muszą być doręczone pocztą elektroniczną na adres
wskazany przez członka Rady, nie później niż tydzień przed terminem zebrania Rady.
Materiały lub projekty uchwał, które zostaną doręczone w późniejszym terminie, nie będą
przedmiotem obrad, chyba że Rada postanowi inaczej.

a) Uchwały Rady są podejmowane, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania; przy obliczaniu
większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Zdolność Rady
do podejmowania uchwał oblicza się w stosunku do liczby członków Rady ustalonej przez
zjazd Chorągwi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podejmowanie uchwał drogą
elektroniczną zgodnie z załącznikiem nr 2.
b) Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady.
c) Członkowie Rady w razie uzyskania informacji o danych osobowych i innych danych,
których ujawnienie mogłoby naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub interes ZHP, są
zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy.

