TEMAT Z OK£ADKI

Nadchodzi jesieñ zjazdowa. We wszystkich hufcach Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego odbêd¹ siê zjazdy
sprawozdawcze, które podsumuj¹ dzia³ania w³adz hufca za ostatnie dwa lata. Najwiêksz¹ grupê uczestników zjazdów z g³osem decyduj¹cym bêd¹ stanowiæ dru¿ynowi. Czêsto bardzo m³odzi, czêsto debiutuj¹cy na zjazdach. Z myœl¹ o nich – o Was piszemy o wszystkim tym, co jest wa¿ne przed zjazdami i w ich
trakcie. A wszystko po to, abyœcie byli aktywnymi ich uczestnikami – bo przecie¿ nigdy nie jest za
wczeœnie, aby zacz¹æ braæ odpowiedzialnoœæ za swoj¹ organizacjê. Niech wiêc te kolejne strony bêd¹
dla Was niczym…

Instrukcja obs³ugi zjazdu
(dla pocz¹tkuj¹cych)
Zacznijmy od tego, co to jest ten zjazd sprawozdawczy. Zjazd
hufca (bez okreœlenia jego rodzaju) jest najwy¿sz¹ w³adz¹ ka¿dego
hufca ZHP. W po³owie czteroletniej kadencji (od zjazdu zwyk³ego
do zjazdu zwyk³ego hufca) odbywaj¹ siê zjazdy sprawozdawcze,
których podstawowym zadaniem jest podsumowanie po³owy kadencji. W tym roku zjazdy we wszystkich hufcach – zgodnie z uchwa³¹
Rady Naczelnej ZHP nr 36/XXXV z 07.03.2009 r. – musz¹ siê odbyæ pomiêdzy 1 wrzeœnia a 30 listopada.
I to w³aœciwie sedno sprawy, jednak – jak zwykle – diabe³ tkwi
w szczegó³ach. I nimi w³aœnie zajmiemy siê dalej.
KTO UCZESTNICZY W ZJE¯DZIE
W zjeŸdzie sprawozdawczym uczestnicz¹ osoby posiadaj¹ce
czynne prawo wyborcze, a wiêc prawo wybierania (w odró¿nieniu
od biernego prawa wyborczego, które oznacza prawo bycia wybranym na okreœlon¹ funkcjê). Zgodnie ze statutem czynne prawo wyborcze w ZHP ma kadra, która op³aci³a sk³adki cz³onkowskie. Kadr¹
zaœ s¹ osoby pe³ni¹ce funkcje instruktorskie, czyli dru¿ynowi i szefowie innych podstawowych jednostek organizacyjnych, cz³onkowie w³adz oraz pe³ni¹cy inne sta³e funkcje powierzone w trybie
mianowania przez komendanta hufca, komendanta chor¹gwi lub
Naczelnika ZHP.
Reasumuj¹c: bêdziesz mieæ prawo decydowania na zjeŸdzie
sprawozdawczym hufca jeœli:
* jesteœ dru¿ynowym lub szefem krêgu
lub
* jesteœ cz³onkiem jakichkolwiek w³adz w ZHP
lub
* zosta³eœ mianowany na jak¹œ funkcjê przez komendanta
hufca, chor¹gwi b¹dŸ naczelnika ZHP
oraz
* masz op³acone sk³adki cz³onkowskie.
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Najczêœciej pojawiaj¹ce siê pytania:
· Czy bêd¹c dru¿ynowym dru¿yny próbnej mam czynne prawo
wyborcze? Tak, o ile zosta³eœ mianowany na funkcjê w rozkazie
komendanta hufca.
· Czy mam prawo wyborcze, jeœli nie jestem jeszcze instruktorem? Tak, jeœli zosta³eœ mianowany na funkcjê przez komendanta hufca. A mo¿e on mianowaæ ciê na funkcjê, jeœli nie jesteœ instruktorem, ale tylko w wyj¹tkowych przypadkach i pod warunkiem
¿e masz ukoñczone 16 lat.
· Czy przyboczny ma czynne prawo wyborcze? Tak, o ile mianowanie na tê funkcjê nast¹pi³o w rozkazie komendanta hufca, a nie
dru¿ynowego czy szczepowego.
· Czy czynne prawo wyborcze maj¹ cz³onkowie ró¿nych zespo³ów hufcowych mianowani przez komendanta hufca? Tak, i niestety nie ma znaczenia, czy s¹ to zespo³y realnie dzia³aj¹ce czy
fikcyjne, czy zosta³y powo³ane rok temu, czy przez tygodniem –
znaczenie ma sam fakt mianowania przez komendanta.
· Czy cz³onkowie komisji rewizyjnej hufca lub s¹du harcerskiego hufca s¹ uczestnikami zjazdu sprawozdawczego hufca, nawet jeœli kompletnie nic nie zrobili przez ostatnie dwa lata od
zjazdu hufca? Tak, bowiem znaczenie ma samo bycie cz³onkiem
w³adz, a nie fakt aktywnoœci na funkcji. Warto jednak, aby kwestia niedzia³aj¹cej komisji rewizyjnej sta³a siê przedmiotem obrad zjazdu sprawozdawczego.
· Czy jeœli nie mam zaliczonej s³u¿by instruktorskiej, to nie bêdê
móg³ uczestniczyæ w zjeŸdzie sprawozdawczym Hufca? Bêdziesz móg³ uczestniczyæ, poniewa¿ kwestia zaliczenia s³u¿by
instruktorskiej nie ma wp³ywu na posiadanie czynnego prawa
wyborczego – tu jest istotne jedynie pe³nienie funkcji oraz op³acenie sk³adek. Inaczej jest z biernym prawem wyborczym (a wiêc
prawem do bycia wybranym) – w tym przypadku trzeba mieæ
zaliczon¹ s³u¿bê instruktorsk¹.
PROCEDURY PRZEDZJAZDOWE
Te procedury nie s¹ zbyt skomplikowane i dotycz¹ w³aœciwie kilku dzia³añ o charakterze formalno-organizacyjnym:
Zwo³anie zjazdu sprawozdawczego. Zjazd sprawozdawczy zwo³uje komenda hufca. Oczywiœcie musi to zrobiæ w formie uchwa³y.
Komenda musi zwo³aæ zjazd najpóŸniej na cztery tygodnie przed
terminem zjazdu (dlaczego? – patrz punkt nastêpny), ale mo¿e to
zrobiæ wczeœniej – nawet kilka tygodni czy miesiêcy.
Termin i lista uczestników. NajpóŸniej na 28 dni przed terminem zjazdu komendant hufca musi og³osiæ w swoim rozkazie:
– termin zjazdu,
– listê jego uczestników, czyli osób posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze, wraz z pe³nion¹ funkcj¹.
Ta informacja powinna byæ tak¿e wywieszona w lokalu komendy hufca oraz umieszczona na stronie internetowej chor¹gwi.
Zmiany na liœcie uczestników zjazdu. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e
z jakichœ przyczyn (pewnie najczêœciej przez pomy³kê) na liœcie nie
znajdzie siê ktoœ, kto powinien. Ale mo¿e zdarzyæ siê odwrotnie –
znajdzie siê na niej ktoœ, kto nie ma czynnego prawa wyborczego.
W takich przypadkach mo¿na zg³osiæ odwo³ania lub zastrze¿enia

do og³oszonej przez komendanta hufca listy
uczestników zjazdu hufca. Wa¿ne: jest na to
tylko 7 dni od daty og³oszenia listy w rozkazie.
Komendant hufca musi rozpatrzyæ wnioski i og³osiæ swoj¹ decyzjê w rozkazie w ci¹gu 3 dni od daty ich otrzymania. Od decyzji
komendanta hufca przys³uguje odwo³anie do
s¹du harcerskiego (hufca lub – jeœli w hufcu
nie ma s¹du – chor¹gwi) w terminie 3 dni od
og³oszenia w rozkazie decyzji komendanta.
S¹d zaœ musi wydaæ postanowienie nie póŸniej ni¿ na 5 dni przed terminem zjazdu.
Materia³y zjazdowe. NajpóŸniej na 14 dni
przed terminem zjazdu powinny zostaæ przekazane uczestnikom zjazdu:
– informacja o terminie i miejscu zjazdu,
– proponowany porz¹dek obrad zjazdu,
– materia³y zjazdowe (sprawozdanie komendy hufca) i ew. projekty uchwa³.
Materia³y te musz¹ byæ przekazane uczestnikom zjazdu osobiœcie lub wys³ane poczt¹
w formie pisemnej lub na noœniku CD.
Najczêœciej pojawiaj¹ce siê pytania:
· Gdzie mo¿na przeczytaæ o wszystkich
procedurach przedzjazdowych? Wszelkie procedury przedzjazdowe oraz obowi¹zuj¹ce w trakcie zjazdów, jak równie¿
procedury wyborcze zosta³y opisane
szczegó³owo w uchwale Rady Naczelnej
ZHP „Ordynacja Wyborcza Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego”. Uchwa³a ta jest dostêpna w serwisie dokumenty.zhp.pl.
· Czy zjazd sprawozdawczy musi zwo³aæ
komenda hufca? A nie mo¿e np. komendant hufca? Zgodnie ze Statutem ZHP
zjazd sprawozdawczy hufca musi zwo³aæ
komenda hufca – nie komendant hufca
czy komendant chor¹gwi, nie komisja rewizyjna hufca. Tylko komenda hufca ma
to uprawnienie!
· Jestem dru¿ynowym, ale nie ma mnie na
liœcie uczestników zjazdu og³oszonej
przez komendanta hufca. Niestety nie
zd¹¿y³em siê odwo³aæ w ci¹gu 7 dni –
co teraz? Formalnie rzecz bior¹c min¹³
termin modyfikowania listy uczestników
zjazdu. Podkreœlam – formalnie! Jednak
nie to powinno byæ najwa¿niejsze – jako
dru¿ynowy masz czynne prawo wyborcze
i masz prawo uczestniczyæ w zjeŸdzie –
to liczy siê najbardziej! Dlatego powinieneœ porozmawiaæ z komendantem hufca,
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STATUT ZHP
(FRAGMENTY)
§ 21
1. Kadrê ZHP stanowi¹ cz³onkowie zwyczajni pe³ni¹cy funkcje instruktorskie.
2. Pe³nienie funkcji w ZHP jest jedn¹ z dróg rozwoju kadry i wymaga przeszkolenia. Dla pe³nego rozwoju instruktorskiego niezbêdne jest
podejmowanie nowych zadañ i funkcji.
3. Funkcjami instruktorskimi s¹ funkcje, które nie
maj¹ charakteru dorywczego, to jest:
1) funkcja dru¿ynowego lub kieruj¹cego podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ oraz inne
sta³e funkcje zwi¹zane z realizacj¹ zadañ statutowych powierzane w trybie mianowania
przez w³aœciwego komendanta hufca, komendanta chor¹gwi lub Naczelnika ZHP,
2) funkcje cz³onków w³adz ZHP powierzane
w trybie wyboru.
4. Funkcjê instruktorsk¹ mo¿e pe³niæ instruktor.
W uzasadnionych wypadkach komendant hufca mo¿e dopuœciæ do pe³nienia funkcji instruktorskiej cz³onka zwyczajnego nie bêd¹cego instruktorem, który ukoñczy³ 16 lat i posiada
odpowiednie kwalifikacje instruktorskie. (…)
§ 37
1. Czynne prawo wyborcze ma kadra, która posiada op³acone sk³adki cz³onkowskie. (…)
§ 49
1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa siê raz,
w po³owie kadencji. Szczegó³owy terminarz
zjazdów sprawozdawczych okreœla Rada Naczelna ZHP.
2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
1) rozpatruje sprawozdania w³adz hufca,
w tym sprawozdanie finansowe za okres od
ostatniego zjazdu zwyk³ego hufca,
2) rozpatruje opiniê komisji rewizyjnej hufca
i komendy chor¹gwi w sprawie przed³o¿onego przez komendê hufca sprawozdania,
3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej
hufca, uchwa³ê w sprawie absolutorium dla
poszczególnych cz³onków komendy hufca
za okres od ostatniego zjazdu zwyk³ego hufca,
4) ocenia realizacjê uchwa³ zjazdu hufca,
5) obraduje tak¿e nad sprawami w³aœciwymi dla
zjazdu nadzwyczajnego hufca, je¿eli wniosek
o rozpatrzenie takich spraw zosta³ zg³oszony
przez komendanta hufca, komisjê rewizyjn¹
hufca lub komendanta chor¹gwi.
3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium cz³onkowi komendy hufca zjazd mo¿e podj¹æ decyzjê o wygaœniêciu jego mandatu i dokonaæ wyboru
uzupe³niaj¹cego.
4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjêciu decyzji o wygaœniêciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje
wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.
5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwo³ywany
przez komendê hufca.
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który przecie¿ mo¿e jeszcze przed zjazdem uzupe³niæ listê jego
uczestników. Zreszt¹ mnie – jako komendantowi hufca – te¿ zdarzy³o siê uzupe³niaæ listê uczestników zjazdu… w dniu zjazdu.
· Czy godzina i miejsce zjazdu powinny zostaæ okreœlone w rozkazie komendanta hufca na 28 dni prze zjazdem? Nie. Zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹ w rozkazie komendanta hufca (tym na
28 dni przed zjazdem) og³asza siê termin zjazdu, co nie oznacza,
¿e musi to byæ dok³adna godzina. Wystarczy sama data. Natomiast dok³adna godzina rozpoczêcia zjazdu bez w¹tpienia powinna siê znaleŸæ w informacji przekazywanej uczestnikom zjazdu na 14 dni przed jego terminem.
· A co jeœli komenda hufca nie przedstawi sprawozdania na 14
dni przed zjazdem? Jest to uchybienie przepisom Statutu ZHP
i mo¿e byæ podstaw¹ do wnioskowania o uniewa¿nienie zjazdu
sprawozdawczego. Praktyka pokazuje, ¿e rzadko siê zdarza przeprowadzenie procedury uniewa¿nienia. Sensowniejsze wydaje siê
wiêc uwzglêdnienie faktu nieprzedstawienia sprawozdania… podczas dyskusji i g³osowania w sprawie absolutorium.
· Czy materia³y zjazdowe musz¹ byæ przesy³ane poczt¹ lub odbierane osobiœcie (to uci¹¿liwa i kosztowna procedura)? Zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹ materia³y zjazdowe maj¹ byæ przekazane albo osobiœcie, albo poczt¹ tradycyjn¹ (wydrukowane lub
na CD). Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w niedalekiej przysz³oœci Rada
Naczelna dokona zmiany ordynacji i dopuœci mo¿liwoœæ przesy³ania materia³ów e-mailem. Choæ to obecnie niezgodne z ordynacj¹, to muszê przyznaæ, ¿e od kilku lat w³aœnie tak robiê w swoim hufcu – wysy³amy e-maile i wieszamy informacje na hufcowej
stronie internetowej. Oszczêdzamy sporo czasu i pieniêdzy (jesteœmy bardzo du¿ym hufcem – mamy blisko 100 uczestników
zjazdu), przy czym odbywa siê to przy ogólnej aprobacie kadry
hufca, która rozumie, ¿e szkoda pieniêdzy i ¿e zastosowane internetowe formy informowania s¹ wystarczaj¹ce.
NA ZJE¯DZIE – FORMALNOŒCI
Najczêœciej zjazd hufca (zreszt¹ chor¹gwi i ZHP – te¿) jest dzielony na dwie czêœci:
– czêœæ robocz¹, podczas której za³atwia siê wszelkie sprawy formalne,
– czêœæ oficjaln¹, w które uczestnicz¹ ju¿ goœcie zjazdu, podczas
której odbywa siê praca merytoryczna.
Zjazd hufca otwiera komendant hufca. Nastêpnie odbywa siê
wybór protokolantów (którzy niekoniecznie musz¹ byæ uczestnikami zjazdu z g³osem decyduj¹cym). Kolejny punkt to wybór przewodnicz¹cego zjazdu oraz ew. wiceprzewodnicz¹cych. Wszyscy oni
musz¹ posiadaæ czynne prawo wyborcze.
Kolejnym punktem jest przyjêcie regulaminu i porz¹dku obrad.
Regulamin obrad powinien okreœlaæ najwa¿niejsze zasady obowi¹zuj¹cych podczas zjazdu, które maj¹ gwarantowaæ jego sprawny
przebieg. Porz¹dek obrad okreœla kolejnoœæ spraw, którymi bêdzie
siê zajmowaæ zjazd.
Zgodnie z Oradynacj¹ Wyborcz¹ na zjeŸdzie wybiera siê trzy komisje zjazdowe:
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– wyborcz¹ – która rejestruje kandydatów do w³adz lub kandydatów na delegatów na zjazd chor¹gwi, sprawdza, czy kandydaci
posiadaj¹ bierne prawo wyborcze do w³adz, do których zostali
zg³oszeni, a nastêpnie sporz¹dza protokó³, który zawiera listê
zg³oszonych kandydatów;
– skrutacyjn¹ – która przeprowadza podczas zjazdu wybory, czyli:
przygotowuje karty do g³osowania, przeprowadza same g³osowania, liczy g³osy, a nastêpnie sporz¹dza protokó³ z podaniem
wyników g³osowania;
– uchwa³ i wniosków – która zbiera wszelkie wnioski, redaguje je,
przygotowuje projekty uchwa³ zjazdowych i przedk³ada je zjazdowi do przeg³osowania.
Wa¿ne jest, aby podczas zjazdu sprawozdawczego powo³ywaæ
tylko te komisje, które s¹ rzeczywiœcie potrzebne. Zatem jeœli na
przyk³ad nie przewidujemy ¿adnych wyborów, wówczas komisje
wyborcza i skrutacyjna nie bêd¹ nam potrzebne.
Cz³onkowie komisji zjazdowych musz¹ byæ wybrani spoœród
uczestników zjazdu z g³osem decyduj¹cym.
Najczêœciej pojawiaj¹ce siê pytania:
· Czy lepiej, aby regulamin obrad zjazdu by³ krótki czy bardziej
szczegó³owy? Im wiêksza kultura dyskusji i œwiadomoœæ uczestników, po co siê zebraliœmy, tym regulamin mo¿e byæ krótszy.
Zreszt¹ praktyka pokazuje, ¿e im bardziej szczegó³owy regulamin, tym wiêcej w nim dziur – lepiej wiêc zdaæ siê bardziej na
kulturê osobist¹ uczestników zjazdu i… zdrowy rozs¹dek zgromadzonych, szczególnie prowadz¹cego obrady.
· Zjazd nie wybra³ w czêœci roboczej komisji uchwa³ i wniosków, ale w trakcie zjazdu okaza³o siê, ¿e jest jednak potrzebna, co robiæ? To proste – nale¿y j¹ powo³aæ w tym momencie, nigdzie bowiem nie jest powiedziane, ¿e komisje mo¿na
powo³aæ tylko na pocz¹tku zjazdu – w czêœci roboczej. Podczas
ca³ego zjazdu nale¿y kierowaæ siê zdrowym rozs¹dkiem, pamiêtaj¹c, ¿e procedury i przepisy s¹ po to, aby u³atwiaæ pracê zjazdowi, a nie utrudniaæ decydowanie o wa¿nych sprawach hufca
jego – b¹dŸ co b¹dŸ – najwy¿szej w³adzy.
· Jestem dru¿ynowym, ale nie mam jeszcze stopnia przewodnika, czy mogê byæ cz³onkiem komisji na zjeŸdzie? Oczywiœcie!
Nie jest istotne, ¿e nie jesteœ instruktorem. Najwa¿niejsze, ¿e jesteœ dru¿ynowym i z tego tytu³u masz prawo byæ cz³onkiem ka¿dej komisji zjazdowej, ba, nawet masz prawo byæ przewodnicz¹cym zjazdu. Do takiej aktywnoœci zreszt¹ bardzo gor¹co
zachêcam!
· Na zjazdach w moim hufcu panuje zasada, ¿e w sprawach
ró¿nych wniosków dopuszczalne s¹ tylko trzy g³osy – jeden za
i dwa przeciw, czy to zgodne z przepisami zwi¹zkowymi? Zasada dwóch wniosków popieraj¹cych i dwóch przeciwnych jest
rzeczywiœcie stosowana bardzo czêsto w odniesieniu do wniosków formalnych. Ale to raczej zwyczaj – na pewno nie przepis.
Warto pamiêtaæ, ¿e sposób prowadzenia dyskusji jest najczêœciej
okreœlany w regulaminie zjazdu. I to do samego zjazdu nale¿y
ustalenie zasad w tej kwestii – jeœli wiêc np. zjazd ustali, ¿e ograniczy dyskusjê nad sprawami formalnymi do dwóch, piêciu, siedmiu g³osów, do trzech minut itp. itd. – to tak bêdzie.

ORDYNACJA WYBORCZA ZHP
(FRAGMENTY)
10. Zjazd hufca otwiera komendant hufca. Zbiórkê
wyborcz¹ otwiera pe³nomocnik komendanta chor¹gwi. Zjazd chor¹gwi otwiera komendant chor¹gwi. Zjazd ZHP otwiera Przewodnicz¹cy ZHP. Zjazdem lub zbiórk¹ wyborcz¹ kieruje przewodnicz¹cy
wybrany przez zjazd, spoœród osób uczestnicz¹cych w zjeŸdzie z g³osem decyduj¹cym. Przewodnicz¹cego obrad mog¹ zastêpowaæ wiceprzewodnicz¹cy. Zjazd ZHP mo¿e wybraæ prezydium.
11. Zjazd zwyk³y wybiera, spoœród osób uczestnicz¹cych w zjeŸdzie z g³osem decyduj¹cym, komisjê: wyborcz¹, uchwa³ i wniosków oraz skrutacyjn¹.
Zjazd nadzwyczajny, sprawozdawczy, zbiórka wyborcza wybieraj¹ jedynie te komisje, które s¹ niezbêdne do realizacji celów, w których zosta³y zwo³ane. Ponadto zjazd powo³uje protokolanta lub
protokolantów (protokolant nie musi mieæ g³osu
decyduj¹cego). Przepis ten stosuje siê odpowiednio do zbiórki wyborczej.
16. Zjazd zwyk³y hufca zwo³uje komenda hufca co
cztery lata, zgodnie z terminarzem okreœlonym
w uchwale Rady Naczelnej ZHP. Zjazd sprawozdawczy hufca zwo³uje komenda hufca raz w po³owie kadencji zgodnie z terminarzem okreœlonym
w uchwale Rady Naczelnej ZHP. (…)
17. Informacje o terminie zjazdu, listê jego uczestników posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wraz
z pe³nion¹ funkcj¹, a w wypadku zjazdu nadzwyczajnego tak¿e o celu jego zwo³ania, og³asza siê
w rozkazie komendanta hufca i wywiesza w lokalu
komendy hufca oraz umieszcza na stronie internetowej chor¹gwi, nie póŸniej ni¿ na 28 dni przed terminem zjazdu. Informacje musz¹ byæ równoczeœnie
przekazane do w³aœciwej komendy chor¹gwi.
20. Odwo³ania lub zastrze¿enia do listy uczestników zjazdu hufca mog¹ byæ zg³aszane do w³aœciwego komendanta hufca w ci¹gu 7 dni od daty
og³oszenia listy. Wnioski te s¹ rozpatrywane przez
komendanta hufca w ci¹gu 3 dni od daty otrzymania wniosku. Decyzje komendanta hufca og³aszane s¹ w rozkazie przed up³ywem tego terminu. Od
decyzji komendanta hufca w sprawie realizacji
praw wyborczych przys³uguje odwo³anie do w³aœciwego s¹du harcerskiego w terminie 3 dni od
podania do wiadomoœci decyzji komendanta hufca. S¹d wydaje postanowienie nie póŸniej ni¿ na
5 dni przed terminem zjazdu.
21. Informacja o terminie i miejscu zjazdu, proponowany porz¹dek obrad zjazdu oraz materia³y zjazdowe i projekty uchwa³ musz¹ byæ przekazane
uczestnikom lub wys³ane drog¹ pocztow¹ w formie pisemnej lub na noœniku CD nie póŸniej ni¿ na
14 dni przed terminem zjazdu. Nie dotyczy to procedury odwo³awczej.
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NA ZJE¯DZIE – MERYTORYCZNIE
Praca merytoryczna zaczyna siê w czêœci
oficjalnej zjazdu. Nie bêdê siê jednak koncentrowaæ na „oficja³kach” typu hymn, wyró¿nienia, przemówienia itd. Zajmijmy siê
tylko tym, co jest istot¹ zjazdu sprawozdawczego hufca.
Zjazd sprawozdawczy hufca ma kilka zadañ:
– rozpatruje sprawozdania w³adz hufca (merytoryczne i finansowe) za okres od ostatniego zjazdu zwyk³ego hufca, czyli od jesieni 2007 r. (chodzi o te sprawozdania,
które powinny dotrzeæ do ka¿dego uczestnika zjazdu na 14 dni przed jego terminem),
– rozpatruje opinie komisji rewizyjnej hufca i komendy chor¹gwi w sprawie tych
sprawozdañ,
– ocenia realizacjê uchwa³ zjazdu hufca.
Dyskusja nad tymi trzema punktami zwykle odbywa siê ³¹cznie (przecie¿ wszystkie
dotycz¹ tego samego), a jej podsumowaniem
jest ostatnie zadanie zjazdu sprawozdawczego:
– na wniosek komisji rewizyjnej hufca
zjazd sprawozdawczy podejmuje uchwa³ê
w sprawie absolutorium dla poszczególnych cz³onków komendy hufca za okres
od ostatniego zjazdu zwyk³ego (czyli: jesieñ 2007 – jesieñ 2009).
Najczêœciej pojawiaj¹ce siê pytania:
· A co bêdzie, jeœli komenda nie przedstawi w ogóle sprawozdania, czy wtedy
nie ma w ogóle jego rozpatrywania? Na
pewno nie jest to powód do niepoddawania ocenie pracy komendy. Tak¹ sytuacjê
nale¿y potraktowaæ raczej jako przedstawienie sprawozdania o zawartoœci zerowej
– co z pewnoœci¹ znajdzie swoje odzwierciedlenie w g³osowaniu nad absolutorium.
· A co zrobiæ, jeœli komisja rewizyjna lub
komenda chor¹gwi nie przedstawi¹ swoich opinii na temat sprawozdania komendy hufca? Podobnie jak wy¿ej – nale¿y
przyj¹æ, ¿e nie maj¹ nic do powiedzenia.
Zatem zjazd zag³osuje w sprawie absolutorium bez wys³uchania tych opinii.
· Przez dwa lata od zjazdu hufca jesieni¹
2007 r. komisja rewizyjna nic nie robi³a, czy ma moralne prawo do oceny komendy hufca, która ostro pracowa³a?
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Nie, prawa moralnego pewnie nie ma, ale mimo to powinna przedstawiæ swoj¹ opiniê. Inn¹ rzecz¹ jest, ¿e zjazd hufca powinien
zastanowiæ siê, czy utrzymywanie takiej komisji rewizyjnej przez
kolejne dwa lata ma sens.
Od 2007 r. mieliœmy zjazd nadzwyczajny, czyli od zjazdu zwyk³ego mamy ju¿ drug¹ komendê; której z nich nale¿y udzielaæ
absolutorium? Ka¿dej z nich – oczywiœcie za okresy, w których
dzia³a³y.
Jeden instruktor by³ cz³onkiem komendy hufca zaledwie przez
trzy miesi¹ce, czy nale¿y g³osowaæ tak¿e nad absolutorium
dla niego? Oczywiœcie, zjazd g³osuje nad absolutorium dla ka¿dego, kto by³ cz³onkiem komendy hufca od ostatniego zjazdu
zwyk³ego, nawet je¿eli by³ cz³onkiem komendy przez jeden dzieñ.
Inna rzecz, ¿e zjazd podczas g³osowania weŸmie zapewne pod
uwagê krótki okres pe³nienia funkcji w komendzie oraz przyczyny odejœcia z niej.
Czy jeœli zjazd hufca tak zdecyduje, mo¿na g³osowaæ absolutorium na ca³¹ komendê ³¹cznie? Nie, poniewa¿ Statut ZHP
wyraŸnie stwierdza, ¿e g³osowanie w sprawie absolutorium odbywa siê na ka¿dego cz³onka komendy hufca oddzielnie.
Czy g³osowanie nad absolutorium musi byæ tajne, czy jednog³oœnie mo¿na zdecydowaæ o jego jawnoœci? G³osowanie
w sprawie absolutorium z zasady jest jawne. Oczywiœcie zjazd
mo¿e zdecydowaæ, czy bêdzie ono jawne, czy tajne. Wa¿ne: czêsto decydowanie w tej sprawie jest mylone z procedur¹ dotycz¹c¹ wyborów. W przypadku wyborów w ZHP g³osowanie co
do zasady jest tajne, chyba ¿e jednog³oœnie zjazd postanowi inaczej. Ale ta procedura nie ma zastosowania do kwestii tajnoœci
g³osowania nad absolutorium – wniosek w tej sprawie mo¿e byæ
przeg³osowany zwyk³¹ wiêkszoœci¹.
Co siê stanie, kiedy nie zostanie udzielone absolutorium komendantowi albo cz³onkowi komendy hufca? Gdy zjazd sprawozdawczy nie udzieli absolutorium cz³onkowi komendy hufca,
wówczas mo¿e zadecydowaæ o wygaœniêciu jego mandatu i dokonaæ wyboru uzupe³niaj¹cego. Gdy absolutorium nie uzyska
komendant hufca, wówczas zjazd mo¿e zadecydowaæ o wygaœniêciu jego mandatu, a nastêpnie wybraæ nowego komendanta
i na jego wniosek komendê hufca.
Czy ktoœ, kto nie uzyska³ absolutorium i zosta³ odwo³any przez
zjazd z funkcji mo¿e ponownie zostaæ wybrany do komendy
hufca? Tak, poniewa¿ to zjazd jest najwy¿sz¹ w³adz¹ hufca, wiêc
nale¿y przyj¹æ, ¿e dobrze wie, co jest dla hufca najlepsze – mo¿e
zarówno odwo³aæ kogoœ z komendy, jak i ponownie do niej mianowaæ. Mo¿e tak zrobiæ, ale gdzie tu logika?

Mam nadziejê, ¿e dziêki wskazówkom zawartym na tych kilku
stronach, podczas jesiennych zjazdów sprawozdawczych bêdzie
mo¿na czêœciej zobaczyæ m³odych dru¿ynowych zabieraj¹cych g³os,
prowadz¹cych komisje zjazdowe czy obrady. A w przypadku jakichkolwiek problemów, pytañ lub w¹tpliwoœci chêtnie pospieszymy
Wam z pomoc¹ – piszcie: naczelny@czuwaj.pl.

HM. GRZEGORZ

··
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