Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 207/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie
zwołania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP
1. Główna Kwatera ZHP, działając na podstawie § 65 ust. 1 pkt 3) Statutu ZHP, zwołuje
w terminie 6-7 marca 2021 r. XLII Zjazd Nadzwyczajny ZHP.
2. Celem zjazdu zwołanego zgodnie z pkt. 1 powyżej jest:
1) przedstawienie informacji Naczelnika ZHP o stanie realizacji uchwał Zjazdu ZHP oraz
Strategii ZHP,
2) przedstawienie informacji Przewodniczącego ZHP o stanie realizacji uchwał Zjazdu ZHP
oraz Strategii ZHP,
3) podjęcie uchwały lub uchwał umożliwiających skrócenie bieżącej kadencji władz
naczelnych ZHP i wcześniejsze zwołanie zjazdu zwykłego ZHP, w tym w sprawie
dokonania zmian w Statucie ZHP w powyższym zakresie.
3. Główna Kwatera ZHP postanawia, że XLII Zjazd Nadzwyczajny ZHP będzie odbywał się przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w czasie rzeczywistym, przy
zastosowaniu narzędzia Microsoft 365 Teams.
4. Główna Kwatera ZHP informuje, że:
1) Przykładowy tutorial, który zawiera informację, jak połączyć się z wykorzystaniem
narzędzia Microsoft 365 Teams znajduje się pod linkiem:
https://web.microsoftstream.com/video/7658b75f-2472-49b2-b0fd602a48f722e2?list=studio&fbclid=IwAR0x16XBou8ZMiSD-q5wYHshAKySe4NXI9cyZrOpUkp2_ufYeE_EZ45H-U;
2) Każdy z uczestników otrzyma najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia XLII Zjazdu
Nadzwyczajnego ZHP dane niezbędne do zalogowania się na wskazanej powyżej
platformie – narzędzie Microsoft 365 Teams, w celu umożliwienia mu udziału w Zjeździe
3) Dokładny opis uczestnictwa w Zjeździe i wykonywania prawa głosu znajduje się w
załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. Zadanie przygotowania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, Główna Kwatera ZHP powierza
sztabowi organizacyjnemu XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP pod przewodnictwem hm.
Justyny Sikorskiej. Pełen skład Sztabu zostanie podany do wiadomości w terminie do dnia 31
stycznia 2021 r.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Naczelniczka
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Anna Nowosad

UZASADNIENIE
W dniu 20 grudnia 2020 roku Naczelny Sąd Harcerski ZHP dokonał wykładni Statutu ZHP w zakresie
zakończenia czteroletniej kadencji władz ZHP (Uchwała Nr 24/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie wykładni § 43 ust. 1 Statutu ZHP (zakończenie czteroletniej
kadencji władz ZHP)). W związku w powyższym skrócenie kadencji władz naczelnych ZHP wybranych
na XL Zjeździe ZHP możliwe jest wyłącznie po podjęciu decyzji przez Zjazd ZHP, jako najwyższą
władzę Związku Harcerstwa Polskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Głównej Kwatery ZHP
nr 207/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie zwołania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP

Sposób wykonywania głosu
w trakcie XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP
1. Definicje:
1) Zespół MS Teams - specjalnie utworzony na potrzeby Zjazdu zespół w aplikacji MS Teams,
którego członkami są wszyscy uczestnicy obrad Zjazdu.
2) Kanał zespołu MS Teams - podgrupa zespołu MS Teams do której dostęp mogą mieć wszyscy
uczestnicy oraz obserwatorzy obrad Zjazdu lub (poprzez ustawienie atrybutu tajności
zespołu) określone osoby, np. wybrane do prac w konkretnych Komisjach – skrutacyjnej,
wyborczej, itp.
3) Firma zarządzająca – firma dostarczająca rozwiązanie technologiczne zapewniające
możliwość odbywania głosowań tajnych i jawnych w trakcie zjazdu.
2. Dokładny opis sposobu uczestnictwa w zjeździe:
1) Zjazd prowadzony jest za pomocą spotkania zorganizowanego na platformie MS Teams.
2) Spotkanie odbywa się w przeznaczonym do tego celu zespole z wykorzystaniem minimum 3
kanałów zespołu MS Teams:
a) ogólnego - na którym odbywa się główne spotkanie, do którego dostęp posiadają
wszyscy uczestnicy Zjazdu
b) głosowania – przeznaczonego do prowadzenia głosowań, do którego dostęp posiadają
jedynie delegaci i uczestnicy Zjazdu z głosem decydującym,
c) komisja skrutacyjna - kanału służącego do prac komisji skrutacyjnej, którego członkami
są jedynie członkowie komisji skrutacyjnej.
3) Do uczestnictwa w Zjeździe należy wykorzystywać imienne adresy w domenach ZHP.
4) Ze spełnienia powyższego obowiązku wykluczeni są zaproszeni goście, którym dostęp należy
zapewnić poprzez przekazanie linku służącego połączeniu się z obradami Zjazdu.
5) Każdy uczestnik Zjazdu zobowiązany jest do uczestnictwa w obradach wykorzystując naraz
wyłącznie jedno urządzenie.
6) W celu możliwości sprawnego uczestnictwa w Zjeździe wymagane jest połączenie za
pomocą stabilnego łącza internetowego, przy użyciu aplikacji MS Teams lub przeglądarki
internetowej przez urządzenie wykorzystujące głośniki/słuchawki i mikrofon oraz ekran o
wielkości wystarczającej do odczytywania treści prezentowanych dokumentów. Za
zapewnienie środków niezbędnych do uczestnictwa w Zjeździe odpowiada uczestnik Zjazdu.
To na uczestniku zjazdu spoczywa obowiązek zapewnienia sobie, we własnym zakresie,
technicznych możliwości warunkujących udział w zjeździe, w tym dostępu do stabilnego
łącza internetowego.
7) Zjazd odbywa się za pomocą spotkania audio-video wraz z możliwością udostępniania
ekranu. Czat towarzyszący Zjazdowi nie może służyć prowadzeniu równoległej dyskusji ani
zgłaszaniu wniosków i uchwał. Czat winien służyć jedynie ogłaszaniu informacji
organizacyjnych (np. długości przerwy, godziny ponownego rozpoczęcia obrad Zjazdu, itp.)
lub zgłaszania chęci zabrania głosu.
8) Uczestnicy Zjazdu zobowiązani są do wyciszenia mikrofonu urządzenia, z którego korzystają
w czasie, gdy nie korzystają z prawa głosu.
9) Zgłoszenie chęci zabrania głosu/zadania pytania należy zasygnalizować przewodniczącemu
zjazdu za pomocą informacji przesłanej na czacie prowadzonego spotkania.
10) Przewodniczący zjazdu ma prawo udzielania głosu oraz wyciszania mikrofonu osobom
przedłużającym czas swoich wypowiedzi lub zakłócającym przebieg Zjazdu, o czym
informuje uczestników zjazdu.

11) Przewodniczący Zjazdu uruchamia nagrywanie obrad Zjazdu w aplikacji MS Teams w części
oficjalnej, o czym informuje uczestników zjazdu.
3. Sposób wykonywania prawa głosu w trakcie zjazdu:
1) Zjazd odbywa się na MS Teams wg zasad opisanych powyżej a wyłącznie głosowania będą się
odbywały na Platformie Evoting w dedykowanej przestrzeni utworzonej na potrzeby Zjazdu
dostarczonej przez firmę zarządzającą.
2) Wymagania techniczne dla Platformy Evoting: dostępna jest z poziomu przeglądarki; nie
wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania; należy posiadać zaktualizowaną do
najnowszej wersji przeglądarkę (z wyłączeniem Internet Explorer); rekomendowany jest
system Windows 10; platforma działa na urządzeniach mobilnych.
3) W celu wygenerowania dedykowanych linków dla delegatów i uczestników zjazdu z głosem
decydującym Główna Kwatera ZHP przekaże firmie zarządzającej listę delegatów wraz z
adresami służbowymi e-mail w domenie ZHP.
4) 14 dni przed Zjazdem delegaci i uczestnicy z głosem decydującym otrzymają link do
wydarzenia i unikatowe loginy i hasło startowe do zalogowania do platformy. Przy pierwszym
logowaniu system wymusi zmianę hasła (hasło musi się składać z minimum 8 znaków w tym
jednej dużej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego).
5) Najpóźniej na 5 dni przed Zjazdem Główna Kwatera ZHP wraz z firmą zarządzającą
zorganizuje spotkanie testowe (nieobowiązkowe) w celu przeprowadzenia głosowań
testowych i omówienia narzędzia.
4. Sposób głosowania zasady ogólne:
1) Przewodniczący Zjazdu oznajmia otwarcie głosowania poprzez użycie słów „Otwieram
głosowanie”.
2) Firma zarządzająca uruchamia głosowanie.
3) Delegaci i uczestnicy zjazdu z głosem decydującym oddają głosy.
4) Przewodniczący Zjazdu oznajmia zamknięcie głosowania poprzez użycie słów „Zamykam
głosowanie”.
5) Firma zarządzająca zamyka głosowanie, generuje raport z głosowania.
6) W przypadku głosowań jawnych wyniki publikowane są niezwłocznie na platformie Evoting a
w raporcie z głosowania uwidoczniona jest lista głosujących.
7) W przypadku głosowań tajnych wygenerowany raport przekazywany jest Przewodniczącemu
Zjazdu (dla głosowań tajnych nie dotyczących wyborów) lub komisji skrutacyjnej (dla
głosowań dotyczących wyborów) i odpowiednio Przewodniczący Zjazdu lub komisja
skrutacyjna odczytują wyniki głosowania. Po odczytaniu wyniki publikowane są również na
Platformie Evoting. W raporcie z głosowania tajnego nie jest uwidoczniona lista głosujących.
5. Sposób głosowania zasady szczegółowe:
1) W przypadku głosowań niedotyczących wyborów do władz głosowanie odbywa się poprzez
zaznaczenie na platformie odpowiedzi TAK, NIE lub WSTRZYMUJĘ SIĘ i kliknięcie przycisku
ZATWIERDŹ – system dodatkowo wyświetla informację o wybranej opcji i należy ponownie
zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie ZATWIERDŹ i WYŚLIJ.
2) W przypadku głosowań dotyczących wyborów do władz po uruchomieniu głosowania na
platformie Evoting pojawia się okno z kandydaturami w kolejności ustalonej przez komisję
wyborczą, następnie delegat lub uczestnik zjazdu z głosem decydującym wybiera taką liczbę
kandydatów jaka przysługuje w danym głosowaniu a następnie klika przycisku ZATWIERDŹ –
system dodatkowo wyświetla informację o wybranej opcji i należy ponownie zatwierdzić
wybór poprzez kliknięcie ZATWIERDŹ i WYŚLIJ.
Szczegółowa instrukcja dotycząca Platformy Evoting znajduje się pod linkiem:
https://gkzhpmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/justyna_sikorska_gk_zhp_pl/ET0xU4HpGk1PnvosatWp4x4B3cdjh
r4Dgw76bKVnmZoxDQ?e=aLnVEs

