
 

  
 

Porządek obrad Zjazdu Hufca ZHP Krzeszowice 
Krzeszowice, 19.10.2019 r.  

CZĘŚĆ ROBOCZA: 

1. Otwarcie obrad przez komendanta hufca. 

2. Wybór protokolanta. 

3. Wybór przewodniczącego zjazdu i przejęcie prowadzenia. 

4. Przyjęcie regulaminu obrad zjazdu. 

5. Przyjęcie porządku obrad zjazdu oraz określenie terminu zakończenia rejestracji przez 

komisję wyborczą kandydatów do władz. 

6. Wystąpienie pełnomocnika komendanta chorągwi, informacja o obowiązujących 

procedurach. 

7. Wybór Komisji uchwał i wniosków, Komisji skrutacyjnej, Komisji wyborczej. 

8. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności wybieranych władz: 

- komisji rewizyjnej hufca (min. 3 osoby), 

CZĘŚĆ OFICJALNA: 

9. Uroczyste otwarcie obrad przez przewodniczącego zjazdu (odśpiewanie Hymnu ZHP i 

powitanie uczestników, ew. wręczenie odznaczeń). 

10. Wystąpienie komendanta hufca - przedstawienie sprawozdania komendy hufca wraz ze 

sprawozdaniem finansowym oraz informacji o stanie realizacji uchwał zjazdu hufca  za 

okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca. 

11. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca – przedstawienie sprawozdania 

komisji oraz opinii na temat przedłożonych  sprawozdań. 

12. Dyskusja na temat sprawozdań. 

13. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca z wnioskiem w sprawie 

absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego 

zjazdu sprawozdawczego hufca. 

14. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium. 

15. Głosowanie w sprawie absolutorium. 

Ustępujące władze oddają sznury funkcyjne. 

16. Przedstawienie projektu programu rozwoju hufca. 

17. Dyskusja nad projektem programu rozwoju hufca. 

18. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów na funkcję 

komendanta hufca. 



Regulamin Obrad Zjazdu Hufca ZHP 

  
 

Po przedstawieniu każdej kandydatury uczestnicy zjazdu mają prawo zadawania 

kandydatowi pytań, ponadto ma on możliwość wypowiedzi. 

19. Głosowanie na komendanta. 

20. Ogłoszenie wyników wyborów na komendanta. 

Pełnomocnik komendanta chorągwi wręcza komendantowi sznur. 

21. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów do władz i 

delegatów na zjazd Chorągwi Krakowskiej. 

22. Wybory do władz hufca. 

23. Ogłoszenie wyników wyborów do władz przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej. 

24. Przedstawienie przez komendanta składu komendy oraz informacja o podziale 

obowiązków. 

Po przedstawieniu każdej kandydatury uczestnicy zjazdu mają prawo zadawania 

kandydatowi pytań, ponadto ma on możliwość wypowiedzi. 

25. Głosowanie nad składem komendy. 

26. Ukonstytuowanie się władz. 

27. Ogłoszenie składu komendy i podanie wyniku ukonstytuowania się władz. 

Wręczenie sznurów członkom Komisji Rewizyjnej przez Pełnomocnika Komendanta 

Chorągwi oraz wręczenie sznurów członkom komendy przez Komendanta Hufca. 

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

uchwał i stanowisk, w tym planu rozwoju. 

29. Wystąpienie komendanta hufca. 

30. Zakończenie zjazdu („Bratnie słowo”, krąg) 

Krzeszowice,   dnia   19.10.2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 


