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Biuro Naczelnictwa ZHR

Regulamin wyborczy ZHR
(Za³¹cznik do Uchwa³y Rady Naczelnej ZHR nr 77/2 z dnia 26 listopada 2005 r., zmieniony
Uchwa³¹ Rady Naczelnej ZHR nr 88/1 z dnia 8 grudnia 2007 r. , Uchwa³¹ Rady Naczelnej
ZHR nr 89/3 z dnia 8 marca 2008 r., Uchwa³¹ Rady Naczelnej ZHR nr 98/4 oraz Uchwa³¹
Rady Naczelnej ZHR nr 98/6 z dnia 12 grudnia 2009 roku)
Rozdzia³ I.
ZASADY OGÓLNE
§1
Regulamin Wyborczy ZHR zwany dalej "Regulaminem", okreœla zasady przeprowadzania
wyborów delegatek i delegatów na Zjazd ZHR.
§2
1. Okrêgami wyborczymi s¹ okrêgi ZHR.
2. Wyboru delegatek oraz wyboru delegatów dokonuje siê w proporcjach odpowiadaj¹cych
liczbie instruktorek oraz liczbie instruktorów w poszczególnych chor¹gwiach
wchodz¹cych w sk³ad okrêgu.
3. Liczbê delegatek i delegatów na Zjazd przypadaj¹c¹ na ogóln¹ liczbê posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze (proporcjê) ustala w drodze uchwa³y Rada Naczelna ZHR.
§3
Wybory odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
§4
Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatek i kandydatów.
§5
G³osowaæ mo¿na tylko osobiœcie.
§6
1. Wyboru delegatek i delegatów na Zjazd ZHR dokonuje siê na okrêgowej konferencji
wyborczej, zwanej w skrócie "konferencj¹".
2. Okrêgowa konferencja wyborcza mo¿e zostaæ przeprowadzona równoczeœnie ze zjazdem
okrêgu. W takim wypadku do zjazdu okrêgu maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy
regulaminu okrêgu.
3. W uzasadnionym wypadku, za zgod¹ Komisji Wyborczej Zwi¹zku, dopuszcza siê
zwo³anie konferencji w czêœciach odrêbnych dla chor¹gwi harcerek i dla chor¹gwi
harcerzy.
Rozdzia³ II.
ZARZ¥DZENIE I ORGANIZACJA WYBORÓW
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§7
1. Naczelnictwo ZHR zwo³uj¹c Zjazd ZHR:
1) zarz¹dza tym samym wybory delegatek i delegatów na Zjazd,
2) powo³uje Komisjê Wyborcz¹ Zwi¹zku,
3) og³asza kalendarz wyborczy, zawieraj¹cy oznaczenie terminów, w których maj¹ byæ
dokonane poszczególne czynnoœci wyborcze.
2. Czynnoœci wymienione w ust. 1 powinny byæ dokonane nie póŸniej ni¿ na 90 dni przed
planowanym terminem rozpoczêcia Zjazdu.
3. Uchwa³y w sprawach wymienionych w ust. 1. Naczelnictwo przesy³a niezw³ocznie
zarz¹dom okrêgów.

1.

2.

3.

4.

§8
Zarz¹d okrêgu, w terminie 14 dni od zarz¹dzenia wyborów przez Naczelnictwo:
1) powo³uje komisjê wyborcz¹ okrêgu,
2) zwo³uje okrêgow¹ konferencjê wyborcz¹ w terminie wynikaj¹cym z kalendarza
wyborczego,
O miejscu, dacie i godzinie rozpoczêcia oraz porz¹dku obrad okrêgowej konferencji
wyborczej zarz¹d okrêgu zawiadamia w formie pisemnej, nie póŸniej ni¿ 30 dni przed terminem konferencji:
1) Naczelnictwo oraz:
2) komendantkê (komendantki) chor¹gwi harcerek i komendanta (komendantów)
chor¹gwi harcerzy wchodz¹cych w sk³ad okrêgu,
3) hufcowe i hufcowych z terenu okrêgu, którzy informuj¹ o powy¿szym podleg³e
im instruktorki i instruktorów.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 zarz¹d okrêgu podaje do wiadomoœci drugi
termin konferencji, gdyby w pierwszym brakowa³o wymaganej liczby uprawnionych do
g³osowania.
W przypadku wskazania przez S¹d Harcerski koniecznoœci zwo³ania nadzwyczajnej
konferencji wyborczej, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 winno byæ dostarczone
nie póŸniej ni¿ 14 dni przed terminem konferencji.

§9
1. Komisjê Wyborcz¹ Zwi¹zku w sk³adzie: przewodnicz¹ca (przewodnicz¹cy), sekretarz
i cz³onek komisji powo³uje Naczelnictwo.
2. Komisja Wyborcza Zwi¹zku:
1) ustala na podstawie informacji uzyskanych od komisji wyborczych okrêgu liczbê
delegatek i delegatów na Zjazd ZHR,
2) ustala wzór protoko³u okrêgowej konferencji wyborczej oraz protoko³u g³osowania,
3) udziela na wniosek komisji wyborczej okrêgu wyjaœnieñ i wytycznych w sprawach
zwi¹zanych z przygotowaniem wyborów,
4) og³asza listê delegatek i delegatów na Zjazd ZHR.
§ 10
1. Komisjê wyborcz¹ okrêgu w sk³adzie: przewodnicz¹ca (przewodnicz¹cy), sekretarz,
Regulamin wyborczy ZHR

12.12.2009

3

Biuro Naczelnictwa ZHR

cz³onek komisji powo³uje zarz¹d okrêgu.
2. Komisja wyborcza okrêgu:
1) sporz¹dza spisy wyborców,
2) ustala liczby: delegatek i delegatów wybieranych w pierwszym terminie,
3) przedstawia Komisji Wyborczej Zwi¹zku, przed okrêgow¹ konferencj¹ wyborcz¹,
kopie spisów wyborców oraz liczbê delegatek i delegatów wybieranych w okrêgu,
4) przygotowuje okrêgow¹ konferencjê wyborcz¹,
5) otwiera obrady okrêgowej konferencji wyborczej,
6) przeprowadza wybór co najmniej 3-osobowego prezydium okrêgowej konferencji
wyborczej i 3-osobowej komisji skrutacyjnej.
§ 11
1. Komisja wyborcza okrêgu koñczy dzia³alnoœæ w dniu rozpoczêcia okrêgowej konferencji
wyborczej po wykonaniu czynnoœci, o których mowa w § 10 ust. 2. pkt 5) i 6), Komisja
Wyborcza Zwi¹zku - w dniu rozpoczêcia Zjazdu ZHR.
2. Rozstrzygniêcia w komisji wyborczej zapadaj¹ w wyniku g³osowania. W razie równoœci
g³osów przewa¿a g³os przewodnicz¹cego.
3. Dokumenty, protoko³y i pisma komisji wyborczej podpisuj¹ wszyscy jej cz³onkowie.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 12
Przebieg okrêgowej konferencji wyborczej nadzoruje Komisarz Wyborczy.
Komisarza Wyborczego powo³uje i odwo³uje Przewodnicz¹cy ZHR.
Komisarzem Wyborczym w okrêgu nie mo¿e byæ instruktorka lub instruktor posiadaj¹cy
przydzia³ s³u¿bowy do chor¹gwi wchodz¹cej w sk³ad tego okrêgu.
Komisarz Wyborczy:
1) czuwa nad prawid³owoœci¹ zwo³ania i przeprowadzenia okrêgowej konferencji
wyborczej oraz przeprowadzonych wyborów,
2) rozstrzyga sprawy w¹tpliwe i sporne dotycz¹ce Regulaminu zg³oszone podczas
konferencji,
3) potwierdza swoim podpisem w protokole okrêgowej konferencji wyborczej
prawid³owoœæ jej zwo³ania i przeprowadzenia.
Okregowa konferencja wyborcza oraz wybory przeprowadzone bez uczestnictwa komisarza wyborczego s¹ niewa¿ne.
Rozdzia³ III.
CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE ORAZ SPISY WYBORCÓW

§ 13
1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) delegatek albo delegatów na Zjazd ZHR
posiada instruktorka i instruktor spe³niaj¹cy warunki, o których mowa w § 12 ust. 2
Statutu Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
2. Zasady dokonywania wpisu na listê instruktorek albo listê instruktorów okreœla § 5
"Regulaminu s³u¿by instruktorskiej ZHR ".
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§ 14
1. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralnoœci) w wyborach na Zjazd ZHR posiada
instruktorka wpisana na listê instruktorek i instruktor wpisany na listê instruktorów.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê tak¿e do instruktorki przebywaj¹cej na urlopie instruktorskim,
przeniesionej do rezerwy lub nie pe³ni¹cej funkcji wychowawczej i do instruktora
przebywaj¹cego na urlopie instruktorskim, przeniesionego do rezerwy lub nie pe³ni¹cego
funkcji wychowawczej.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 15
Komisja wyborcza okrêgu sporz¹dza nie póŸniej ni¿ 30 dni od dnia zarz¹dzenia wyborów
listê instruktorek oraz listê instruktorów posiadaj¹cych w wyborach na Zjazd ZHR czynne
prawo wyborcze - zwane dalej "spisami wyborców".
Spisy wyborców sporz¹dza siê wed³ug danych na dzieñ zarz¹dzenia wyborów,
na podstawie danych uzyskanych przez komisjê wyborcz¹ okrêgu od:
1) komendantki chor¹gwi harcerek,
2) komendanta chor¹gwi harcerzy,
3) Naczelniczki Harcerek,
4) Naczelnika Harcerzy,
5) zarz¹du okrêgu,
6) Naczelnictwa.
Spisy wyborców zawieraj¹ nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko,
2) stopieñ instruktorski,
3) pe³nion¹ funkcjê,
4) datê i numer rozkazu prze³o¿onego mianuj¹cego na funkcjê lub datê i numer uchwa³y
organu kolegialnego powo³uj¹cego na funkcjê z wyboru,
5) datê i numer rozkazu w³adzy Zwi¹zku zawieraj¹cego informacjê o wpisie na listê
instruktorek albo listê instruktorów.
Spisy wyborców zostaj¹ udostêpnione przez siedem dni, w terminie okreœlonym w kalendarzu wyborczym, w lokalu okrêgu i chor¹gwi oraz u wszystkich hufcowych.
Podczas udostêpnienia spisów wyborców, ka¿da zainteresowana instruktorka i ka¿dy
zainteresowany instruktor, mo¿e je przegl¹daæ, robiæ z nich wyci¹gi oraz wnosiæ
reklamacje i poprawki.
Spisy wyborców uzupe³niane s¹ o przewodniczki i przewodników, którym przyznano
stopieñ instruktorski po dniu zwo³ania Zjazdu, lecz nie póŸniej ni¿ 7 dni przed okrêgow¹
konferencj¹ wyborcz¹, jeœli spe³niaj¹ pozosta³e warunki, o których mowa w par. 13 ust. 1
niniejszego Regulaminu.

§ 16
1. Reklamacje w formie pisemnej mog¹ byæ wnoszone do komisji wyborczej okrêgu
z powodu:
1) pominiêcia w spisie osoby uprawnionej do g³osowania,
2) wci¹gniêcia do spisu osoby nieuprawnionej do g³osowania.
2. Poprawki mog¹ dotyczyæ sprostowania i uzupe³nienia danych zawartych w spisie
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wyborców.
3. Komisja wyborcza okrêgu rozpatruje i rozstrzyga reklamacje i poprawki niezw³ocznie,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty ich wniesienia; w razie potrzeby komisja mo¿e
za¿¹daæ przed³o¿enia, a tak¿e uzupe³nienia dowodów.

1.

2.

3.

4.

§ 17
Komisja wyborcza okrêgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu pominiêcia
w spisie osoby uprawnionej:
1) uzupe³ni spis wyborców, albo
2) zawiadomi osobê pominiêt¹ w spisie, ¿e reklamacja nie zosta³a uwzglêdniona.
Komisja wyborcza okrêgu w wyniku rozpatrzenia reklamacji z powodu wci¹gniêcia
do spisu osoby nieuprawnionej do g³osowania:
1) zwróci reklamacjê, jako nieuwzglêdnion¹, albo
2) zawiadomi osobê, której reklamacja dotyczy, ¿e bêdzie skreœlona ze spisu wyborców
informuj¹c o tym tak¿e osobê zg³aszaj¹c¹ reklamacjê.
Od decyzji w sprawie odmowy umieszczenia w spisie wyborców lub w sprawie
skreœlenia ze spisu wyborców, osoba, której te decyzje dotycz¹ mo¿e z³o¿yæ skargê do
S¹du Harcerskiego w terminie 7 dni od zawiadomienia o rozpatrzeniu.
Skargê, o której mowa w ust. 3 S¹d Harcerski rozpatrzy nie póŸniej ni¿ 7 dni przed dat¹
okrêgowej konferencji wyborczej.
Rozdzia³ IV.
OKRÊGOWA KONFERENCJA WYBORCZA

1.

2.

3.
4.
5.

§ 18
Obrady okrêgowej konferencji wyborczej otwiera komisja wyborcza okrêgu informuj¹c
zebranych o liczbie osób obecnych na konferencji oraz przeprowadzaj¹c wybory
prezydium konferencji i komisji skrutacyjnej.
Instruktorki i instruktorzy uczestnicz¹cy w okrêgowej konferencji wyborczej
i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, w g³osowaniu jawnym, wybieraj¹ spoœród siebie:
a) trzyosobowe prezydium konferencji, w tej liczbie:
przewodnicz¹cego i sekretarza,
b) trzyosobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
Przewodnicz¹cy (cz³onek prezydium) prowadzi obrady okrêgowej konferencji wyborczej
zgodnie z porz¹dkiem obrad i czuwa nad jej zgodnoœci¹ z niniejszym Regulaminem.
Sekretarz prezydium sporz¹dza protokó³ okrêgowej konferencji wyborczej oraz listy
delegatek i delegatów z okrêgu na Zjazd ZHR.
Komisja skrutacyjna:
1) wybiera przewodnicz¹cego komisji,
2) sprawdza listê obecnoœci i stwierdza prawomocnoœæ okrêgowej konferencji wyborczej,
3) przygotowuje karty wyborcze,
4) sprawdza urnê wyborcz¹,
5) zbiera g³osy do urny zgodnie z list¹ obecnoœci,
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6) oblicza g³osy z uwzglêdnieniem ich wa¿noœci,
7) przeprowadza losowanie w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 2
8) sporz¹dza protoko³y wyborów oraz og³asza ich wyniki.
6. W sytuacji o której mowa w § 6 ust. 3 stosuje siê odpowiednio ustêpy 2 do 5.
§ 19
1. Do wa¿noœci wyborów wymagana jest obecnoœæ w pierwszym terminie co najmniej
po³owy uprawnionych do g³osowania instruktorek chor¹gwi harcerek oraz po³owy
uprawnionych do g³osowania instruktorów chor¹gwi harcerzy (kworum). W drugim terminie wymóg ten nie obowi¹zuje.
2. Kworum ustala siê oddzielnie dla ka¿dej chor¹gwi harcerek i ka¿dej chor¹gwi harcerzy.

1.
2.
3.
4.

§ 20
Zg³aszanie kandydatur nastêpuje ustnie do protoko³u lub pisemnie przez podanie imienia,
nazwiska oraz stopnia instruktorskiego kandydatki lub kandydata.
Zg³oszona kandydatka lub kandydat obowi¹zana/obowi¹zany jest oœwiadczyæ ustnie do
protoko³u lub na piœmie, czy wyra¿a zgodê na kandydowanie.
Kandydatka lub kandydat nie mo¿e byæ cz³onkiem komisji skrutacyjnej.
Osoby posiadaj¹ce czynne prawo wyborcze obecne na wyborach maj¹ prawo zadawania
pytañ zg³oszonym kandydatkom i kandydatom.

§ 21
1. W trakcie konferencji delegatki wybierane s¹ przez instruktorki, a delegaci przez
instruktorów poprzez oddzielne g³osowanie odpowiednio na listê kandydatek i listê
kandydatów.
2. Wyboru delegatek i delegatów dokonuje siê w proporcji ustalonej przez Radê Naczeln¹.
3. Dla ustalenia liczby delegatek i delegatów - liczbê instruktorek i instruktorów,
posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, w poszczególnych chor¹gwiach, zaokr¹gla siê
"w górê"do najbli¿szej liczby naturalnej bêd¹cej wielokrotnoœci¹ liczby ustalonej przez
Radê Naczeln¹.
§ 22
Podczas wyborów w drugim terminie delegatki i delegatów na Zjazd ZHR wybiera siê
w proporcji, o której mowa w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 21 ust. 2 i 3, w stosunku do liczby obecnych
na okrêgowej konferencji wyborczej, z zastrze¿eniem § 19 ust. 2 .

1.
2.
3.
4.

§ 23
Komisja skrutacyjna sporz¹dza oddzielne karty do g³osowania na kandydatki
i kandydatów, na których umieszcza siê nazwiska w kolejnoœci alfabetycznej.
Sposób g³osowania na zg³oszone kandydatki i kandydatów okreœla i podaje
do wiadomoœci komisja skrutacyjna.
Nie mo¿na g³osowaæ na wiêksz¹ liczbê kandydatek albo kandydatów, ni¿ przewidziana
w danych wyborach liczba mandatów.
Wskazanie mniejszej liczby kandydatek albo kandydatów ni¿ przewidziana liczba
mandatów nie powoduje niewa¿noœci g³osu.
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5. Oddanie g³osu wymaga odnotowania na spisie wyborców.
§ 24
1. Mandaty otrzymuj¹ kandydatki i kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów na poszczególnych listach.
2. W przypadku, gdy kandydatki albo kandydaci otrzymali tak¹ sam¹ liczbê g³osów,
a uznanie ich za wybranych spowodowa³oby przekroczenie liczby mandatów, wybory
powtarza siê z udzia³em tych kandydatur. W razie powtórnej równoœci g³osów rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.

1.

2.

3.

4.

§ 25
Protokó³ okrêgowej konferencji wyborczej, protoko³y przeprowadzonych wyborów, listy
delegatek i delegatów, zarz¹d okrêgu przesy³a do Komisji Wyborczej Zwi¹zku w terminie
7 dni od dnia odbycia okrêgowej konferencji wyborczej.
Protokó³ Konferencji stanowi urzêdowe stwierdzenie przebiegu obrad konferencji
i powinien zawieraæ:
1) nazwê okrêgu,
2) datê i miejsce konferencji,
3) porz¹dek obrad,
4) sk³ad prezydium i komisji skrutacyjnej,
5) imiê i nazwisko Komisarza Wyborczego,
6) informacjê o liczbie osób obecnych na Konferencji Wyborczej,
7) krótki opis przebiegu dyskusji,
8) wyniki g³osowañ i treœæ podjêtych uchwa³,
9) podpisy cz³onków prezydium okrêgowej konferencji wyborczej,
10) podpisane przez komisarza wyborczego oœwiadczenie o prawid³owoœci
przeprowadzenia konferencji i wyborów,
11) za³¹czone listy obecnoœci na konferencji.
Protokó³ wyborów powinien zawieraæ:
1) nazwê chor¹gwi,
2) liczbê osób uprawnionych do g³osowania,
3) liczbê mandatów do obsadzenia,
4) liczbê osób bior¹cych udzia³ w danym g³osowaniu,
5) liczbê oddanych wa¿nych i niewa¿nych g³osów,
6) liczbê g³osów oddanych na ka¿d¹ kandydaturê,
7) listê osób wybranych,
8) informacjê o ewentualnym dodatkowym g³osowaniu i losowaniu,
9) datê i podpisy cz³onków komisji skrutacyjnej.
Lista delegatów i delegatek powinna zawieraæ:
1) imiê, nazwisko, stopieñ instruktorski,
2) adres do korespondencji.
Rozdzia³ V.
PROTESTY WYBORCZE, OG£OSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW
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§ 26
1. Osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze mo¿e w terminie 7 dni od dnia okrêgowej
konferencji wyborczej z³o¿yæ protest od wyniku wyborów do S¹du Harcerskiego
z powodu naruszenia Statutu ZHR i niniejszego Regulaminu.
2. S¹d Harcerski rozpatrzy protest w ci¹gu 14 dni od daty konferencji.
§ 27
Komisja Wyborcza Zwi¹zku na podstawie dokumentów przekazanych przez zarz¹dy okrêgów
oraz Naczelnictwo - w odniesieniu do delegatów z urzêdu, og³asza listê delegatek i listê
delegatów na Zjazd ZHR.
§ 28
1. Delegatki i delegaci na Zjazd ZHR zachowuj¹ swój mandat do koñca kadencji w³adz
Zwi¹zku okreœlonej przez Zjazd ZHR, na który zostali wybrani.
2. Mandat delegatki i delegata na Zjazd ZHR wygasa w przypadku ustania cz³onkostwa
w ZHR.
Rozdzia³ VI.
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 29
1. Je¿eli w Regulaminie jest mowa o hufcu i hufcowej lub hufcowym - rozumie siê przez to
tak¿e zwi¹zek dru¿yn i komendantkê lub komendanta zwi¹zku dru¿yn.
2. Je¿eli w Regulaminie jest mowa komendantce lub komendancie chor¹gwi i chor¹gwi
- rozumie siê przez to tak¿e namiestniczkê Naczelniczki Harcerek lub namiestnika
Naczelnika Harcerzy oraz jednostki organizacyjne podleg³e namiestniczce lub
namiestnikowi (namiestnictwo).

1.

2.
3.
4.
1)
2)

5.

§ 30
S¹d Harcerski rozpatruje skargi, o których mowa w § 17 ust. 3 i 4 oraz protesty od wyniku
wyborów, o których mowa w § 26 w postêpowaniu nieprocesowym w sk³adzie 3
cz³onków S¹du Harcerskiego.
Skargê lub protest wnosi siê na piœmie.
Wnosz¹cy skargê lub protest od wyniku wyborów powinien sformu³owaæ zarzuty oraz
przedstawiæ lub wskazaæ dowody, na których opiera swoje zarzuty.
Uczestnikami postêpowania:
wszczêtego wskutek wniesienia skargi jest wnosz¹cy skargê oraz przewodnicz¹cy w³aœciwej komisji wyborczej okrêgu;
wszczêtego wskutek wniesienia protestu od wyniku wyborów jest wnosz¹cy protest, przewodnicz¹cy prezydium okrêgowej konferencji wyborczej lub upowa¿niony przez niego
cz³onek tego prezydium oraz w³aœciwy komisarz wyborczy.
S¹d Harcerski pozostawia bez dalszego biegu skargê lub protest od wyniku wyborów,
wniesiony po terminie lub przez osobê nieuprawnion¹ lub niespe³niaj¹c¹ warunków
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okreœlonych w ust. 2 i 3. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi lub protestu od wyniku wyborów.
S¹d Harcerski uwzglêdniaj¹c skargê nakazuje w³aœciwej okrêgowej komisji wyborczej
dopisanie skar¿¹cego do spisu wyborców.
S¹d Harcerski rozpatruj¹c protest od wyniku wyborów rozstrzyga o wa¿noœci wyborów
oraz o wa¿noœci wyboru delegatki lub delegata na Zjazd ZHR. S¹d Harcerski orzeka o
niewa¿noœci wyborów lub o niewa¿noœci wyboru delegatki lub delegata na Zjazd ZHR,
je¿eli okolicznoœci stanowi¹ce podstawê protestu mia³y wp³yw na wyniki wyborów.
Orzekaj¹c o niewa¿noœci wyborów lub o niewa¿noœci wyboru delegatki lub delegata na
Zjazd ZHR, S¹d Harcerski stwierdza wygaœniêcie mandatów oraz postanawia o
przeprowadzeniu wyborów ponownych, wskazuj¹c czynnoœæ, od której nale¿y ponowiæ
postêpowanie wyborcze.
S¹d Harcerski oddala skargê lub protest od wyniku wyborów je¿eli s¹ one bezzasadne.
Postanowienia S¹du Harcerskiego - orzekaj¹ce co do istoty sprawy - wskutek wniesienia
skargi lub protestu od wyniku wyborów s¹ skuteczne i wykonalne z chwil¹ ich
og³oszenia, a gdy og³oszenia nie by³o, z chwil¹ ich wydania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje siê odpowiednio przepisy
Regulaminu S¹du Harcerskiego oraz przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego o
postêpowaniu nieprocesowym.
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