
           

PORZĄDEK OBRAD  

Zjazdu Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego 

im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” 

 

Radziądz, 20 listopada 2019 r.  

 

CZĘŚĆ ROBOCZA 

1. Otwarcie zjazdu przez komendanta: 

 powitanie uczestników zjazdu i pełnomocnika komendanta chorągwi, 

 powołanie protokolantów, 

 zgłoszenie propozycji na funkcję przewodniczącego zjazdu, przyjęcie propozycji z sali, 

głosowanie, 

 wybór przewodniczącego zjazdu, 

 przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego zjazdu. 

2. Przyjęcie porządku obrad zjazdu – w tym określenie terminu zakończenia rejestracji 

przez komisję wyborczą kandydatów do władz: 

 uwagi do projektu, inne propozycje, 

 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

3. Przyjęcie regulaminu obrad: 

 uwagi do projektu, inne propozycje, 

 głosowanie nad przyjęciem regulaminu obrad. 

4. Wybór komisji zjazdowych – wybór każdej komisji osobno. 

5. Zapoznanie uczestników zjazdu przez pełnomocnika komendanta chorągwi  

z procedurą: 

 Ordynacja wyborcza ZHP (warunki ważności wyboru, sposób zgłaszania kandydatów i 

ich przedstawiania, sposób głosowania), 

 Statut ZHP (kogo wybieramy na zjeździe, sposób głosowania). 

6. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności Hufcowej Komisji Rewizyjnej. 

 

CZĘŚĆ OFICJALNA  

7. Uroczyste rozpoczęcie zjazdu: 

 wprowadzenie sztandaru,  
 hymn, 

 powitanie gości przez komendanta. 

8. Podziękowania i odznaczenia, wystąpienia gości. 

9. Sprawozdania wszystkich władz z działalności w okresie całej kadencji. 

 Przyjęcie przygotowanych sprawozdań. 

10. Przedstawienie przez pełnomocnika komendanta chorągwi ZHP informacji o realizacji 

zadań statutowych przez komendanta i komendę. 

11. Wniosek w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy (prezentuje przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej). 

12. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium. 



           

13. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie absolutorium (na każdego członka komendy hufca 

osobno). 

Po głosowaniu nad absolutorium ustępujące władze oddają sznury funkcyjne. 

14. Przedstawienie projektu programu rozwoju hufca/chorągwi. 

15. Dyskusja programowa – I część. 

16. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów  

na komendanta. 

 po przedstawieniu kandydatur kandydaci mają prawo wypowiedzi,  

a uczestnicy zjazdu maja prawo zadawania kandydatom pytań. 

17. Głosowanie na komendanta. 

18. Przerwa  

Komisja skrutacyjna liczy głosy. 

19. Ogłoszenie wyników wyborów na komendanta. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawia liczbę głosów uzyskaną przez kandydatów, a po 

ogłoszeniu wyników, pełnomocnik komendanta chorągwi wręcza komendantowi sznur. 

20. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów  

do Komisji Rewizyjnej Hufca: 

 przewodniczący komisji wyborczej przedstawia listę kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej 

 po przedstawieniu kandydatur kandydaci mają prawo wypowiedzi,  

a uczestnicy zjazdu maja prawo zadawania kandydatom pytań. 

21. Wybory: 

 przypomnienie przez pełnomocnika komendanta chorągwi kto jest uprawniony  

do głosowania oraz w jaki sposób należy oddać glos, aby był uznany za ważny. Procedura w 

przypadku głosowania tajnego: rozdanie kart wyborczych przez komisję skrutacyjną, 

głosowanie przez wrzucenie kart wyborczych do urny. 

 

22. Dyskusja – II część. 

23. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego komisji 

skrutacyjnej. 

24. Przedstawienie przez komendanta składu komendy oraz informacja o podziale 

obowiązków (zastępca, skarbnik, osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą): 

 wniosek komendanta o określenie liczebności komendy hufca, 

 po przedstawieniu każdej kandydatury uczestnicy zjazdu maja prawo zadawania 

kandydatowi pytań, ponadto ma on możliwość wypowiedzi. 

 

25. Głosowanie nad składem komendy (na każdą osobę osobne głosowanie). 

26. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej Hufca. 

W tym czasie komisja skrutacyjna liczy głosy oddane na członków komendy. 

27. Ogłoszenie składu komendy i podanie wyników ukonstytuowania się KRH. 

Pełnomocnik komendanta chorągwi ZHP wręcza sznury funkcyjne. 



           

28. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. Dyskusja, zgłaszanie poprawek. Przyjęcie 

uchwał i stanowisk, w tym planu rozwoju. 

29. Wystąpienie komendanta. 

30. Zakończenie zjazdu: 

 hymn, 

 wyprowadzenie sztandaru, 

 “Bratnie słowo”. 

 

 


