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Kalendarz wyborczy w wyborach 

delegatek i delegatów 

na XVIII Zjazd ZHR 

 

(załącznik do uchwały Naczelnictwa nr 451/3 z dnia 23 stycznia 2023 roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lp. Data wykonania czynności 

wyborczych 

Treść czynności Kto wykonuje czynność 

(podstawa prawna) 

1. 23 stycznia 2023 r. Zwołanie XVIII Zjazdu, zarządzenie 

wyborów, kalendarza wyborczego i 

powołanie Komisji Wyborczej Związku 

Naczelnictwo ZHR 

(§17 ust. 5 Statutu ZHR oraz §7 ust. 

1 Regulaminu Wyborczego ZHR) 

2. do 6 lutego 2023 r. 

 

(w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały dotyczącej zarządzenia 

wyborów) 

Powołanie komisji wyborczych okręgów i 

wyznaczenie terminu okręgowej 

konferencji wyborczej w terminie 

wynikającym z punktu 11 kalendarza 

wyborczego 

Zarządy Okręgów 

(§8 ust. 1 Regulaminu Wyborczego 

ZHR) 

3. po 6 lutego 2023 r. Zastępcze powołanie komisji wyborczych 

okręgów i wyznaczenie terminu 

okręgowej konferencji wyborczej w 

terminie wynikającym z punktu 11 

kalendarza wyborczego 

Naczelnictwo 

(§8 ust. 1a Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

4. Do 28 lutego 2023 r. 

 

(nie później niż 30 dni od dnia 

zarządzenia wyborów) 

Sporządzenie spisów wyborców (list 

instruktorek i list instruktorów 

posiadających czynne prawo wyborcze) 

komisje wyborcze okręgów 

(§15 ust. 1 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

5. od 1 do 7 marca 2023 r. Udostępnienie spisów wyborców w lokalu 

okręgu, chorągwi oraz u wszystkich 

hufcowych 

komisje wyborcze okręgów 

(§15 ust. 4 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

6. od 8 do 14 marca 2023 r. Wnoszenie do komisji wyborczych 

okręgów reklamacji i poprawek 

dotyczących spisów wyborców 

instruktorki i instruktorzy 

(§15 ust. 5 i ust. 5a Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

7. do 21 marca 2021 r. 

 

(nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

wniesienia reklamacji lub poprawki) 

Rozpatrzenie reklamacji i poprawek komisje wyborcze okręgów 

(§16 ust. 3 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

8. do 28 marca 2023 r. 

 

(w terminie 7 dni od zawiadomienia o 

rozpatrzeniu reklamacji) 

Składanie odwołań do Sądu Harcerskiego 

w przedmiocie odmowy umieszczenia w 

spisie wyborców lub wykreślenia z tego 

spisu 

instruktorki i instruktorzy 

(§17 ust. 3 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

9. do 5 kwietnia 2023 r. 

(nie później niż 7 dni przed datą 

okręgowej konferencji wyborczej) 

Rozpatrzenie skarg na decyzje komisji 

wyborczych okręgów dotyczące odmowy 

umieszczenia w spisie wyborców lub 

wykreślenia ze spisu wyborców 

Sąd Harcerski 

(§17 ust. 4 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 



str. 2 
 

10. nie później niż 30 dni przed terminem 

okręgowej konferencji wyborczej 

Pisemne zawiadomienie Naczelnictwa, 

wszystkich hufcowych oraz 

komendantek i komendantów chorągwi z 

okręgu o miejscu, dacie i godzinie 

rozpoczęcia oraz porządku obrad 

okręgowej konferencji wyborczej (wraz z 

podaniem drugiego terminu okręgowej 

konferencji wyborczej) 

zarządy okręgów 

(§8 ust. 2 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

11. od 7 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Przeprowadzenie okręgowych 

konferencji wyborczych 

komisje wyborcze okręgów 

(Rozdział IV Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

12. do 14 kwietnia 2023 r. (przy 

najwcześniejszej okręgowej konferencji 

wyborczej) 

 

do 7 lipca 2023 w r. (przy 

najpóźniejszej okręgowej konferencji 

wyborczej) 

 

(w terminie 7 dni od dnia okręgowej 

konferencji wyborczej) 

Przekazanie do Komisji Wyborczej 

Związku protokołów okręgowych 

konferencji wyborczych i 

przeprowadzonych wyborów oraz list 

delegatek i delegatów 

zarządy okręgów 

(§25 ust. 1 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

13. do 14 kwietnia 2023 r. (przy 

najwcześniejszej okręgowej konferencji 

wyborczej) 

 

do 7 lipca 2023 r. (przy najpóźniejszej 

okręgowej konferencji wyborczej) 

 

(w terminie 7 dni od dnia okręgowej 

konferencji wyborczej) 

Składanie protestów od wyników 

wyborów przeprowadzonych w trakcie 

okręgowych konferencji wyborczych do 

Sadu Harcerskiego 

instruktorki i instruktorzy 

(§26 ust. 1 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

14. do 28 kwietnia 2023 r. (przy 

najwcześniejszej okręgowej konferencji 

wyborczej) 

 

do 21 lipca 2023 r. (przy najpóźniejszej 

okręgowej konferencji wyborczej) 

 

(w ciągu 14 dni od daty okręgowej 

konferencji wyborczej) 

Rozpatrzenie protestów Sąd Harcerski 

(§26 ust. 2 Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

15. do 31 lipca 2023 r. Ogłoszenie listy delegatek i delegatów na 

XVIII Zjazd ZHR 

Komisja Wyborcza Związku 

(§9 ust. 2 pkt 4) Regulaminu 

Wyborczego ZHR) 

16. 1-3 września 2023 r. XVIII Zjazd ZHR  

 


