Uchwała nr 4/2012
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 14.06.2012
w sprawie: zaleceń po kontroli wdrożenia w Chorągwi Stołecznej ZHP
„Zasad tworzenia i działania chorągwi”
Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego działając na podstawie
§ 62 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 Statutu ZHP, wspierając działania Komendanta Chorągwi i Skarbnika
Chorągwi wynikające z § 61 pkt 1, 2 i 4 Statutu ZHP:
§1
W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny komisji rewizyjnej zaleca Komendantowi
i Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP:
1. W zakresie pracy komendy chorągwi – uzupełnienie „Regulaminu pracy Komendy Chorągwi
Stołecznej ZHP” o:
a. zadania, kompetencje i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków komendy,
b. zadania i organizację pracy poszczególnych zespołów chorągwi,
c. tryb podejmowania uchwał w sprawach wymagających natychmiastowych decyzji,
d. sposób uzasadniania i dokumentowania celowości podejmowania uchwał,
e. obowiązek opiniowania każdej uchwały co do zgodności z przepisami prawa
i wewnętrznymi przepisami ZHP,
przy czym jednolity tekst regulaminu powinien zostać opublikowany w rozkazie komendanta,
zgodnie z pkt. 14 „Zasad tworzenia i działania chorągwi” i podany do wiadomości na stronie
internetowej.
2. W zakresie powołania i działalności zespołów chorągwianych i pełnomocników:
a. Przy powoływaniu zespołów, zgodnie z pkt. 16 „Zasad…”, oraz pełnomocników –
określenie ich zakresu kompetencji i ogłoszenie przez komendanta w rozkazie;
uzupełnienie informacji o wszystkich powołanych zespołach i pełnomocnikach
na stronie internetowej chorągwi;
b. Wprowadzenie zasad systematycznej oceny działalności chorągwianych namiestnictw
(zgodnie z „Zasadami…” powinny być to referaty) wspierających namiestnictwa
w hufcach i jednostki organizacyjne z poszczególnych grup wiekowych;
c. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe funkcjonowanie Wydziału Programowego
i Namiestnictwa Wędrowniczego;
d. Rozwiązywanie zespołów faktycznie niedziałających lub powoływanie do nich nowych
instruktorów.
3. W zakresie organizacji chorągwi:
a. Przyjęcie planu pracy chorągwi,
b. Zaplanowanie, uwzględnienie w Planie pracy chorągwi i podjęcie działań Ruchu
Przyjaciół Harcerstwa,
c. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za te działania na szczeblu chorągwi oraz
za koordynację działalności RPH w hufcach i jednostkach organizacyjnych.
4. W zakresie organizacji chorągwi - działania hufców:
a. Niezwłoczne poprawienie uchwały nr 10/II/2012 i ewentualnie uchwały nr 11/II/2012
w taki sposób, aby obszar działania Hufca Zalew i siedziba komendy hufca zostały
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dokładnie określone, obszar Hufca Zalew nie powinien pokrywać się z obszarem
działania innych hufców Chorągwi Stołecznej;
b. W następnej kolejności ustalenie majątku Hufca Zalew i przekazanie tego majątku,
w tym prawa do lokali, Komendantce Hufca Zalew zgodnie z postanowieniami rozdziału
VI „Zasad tworzenia i działania hufca” (zatwierdzonych uchwałą GK ZHP nr 41/2006
z 10 października 2006 r.);
c. Skrupulatne przestrzeganie „Zasad tworzenia i działania hufca” przy powoływaniu
nowych hufców i zmianach obszarów działania istniejących hufców, w szczególności
w zakresie: pokrywania się obszaru działania hufca z podziałem administracyjnym
kraju, niepokrywania się obszarów działalności różnych hufców, spełnienia warunku
działalności minimalnej liczby instruktorów potwierdzonego faktem zaliczenia służby
instruktorskiej i opłacania składek członkowskich oraz zasięgnięcia opinii
zainteresowanych środowisk i właściwych komend hufców, zgodnie z § 33 Statutu ZHP;
d. Przeprowadzenie do końca 2012 r. analizy zgodności granic hufców Chorągwi
Stołecznej, ustalonej w rozkazach powołujących hufce lub zmieniających ich zasięg
działania, ze stanem faktycznym i z podziałem administracyjnym kraju, a następnie
opublikowanie w rozkazie komendanta chorągwi informacji o aktualnych obszarach
działania wszystkich hufców – na terenie poszczególnych powiatów, miast i gmin,
ewentualnie jednostek pomocniczych gminy (sołectw, dzielnic).
e. Systematyczne przekazywanie przez komendy hufców do komendy chorągwi rozkazów
komendantów hufców i protokółów posiedzeń komend hufców; uzupełnienie brakującej
dokumentacji w tym zakresie z ostatnich lat. W przypadku wielomiesięcznych zaległości
w przekazywaniu dokumentacji przez hufce - informowanie o nich komisji rewizyjnej
chorągwi.
5. W zakresie przeprowadzania zjazdów i zbiórek wyborczych:
a. Weryfikowanie czynnych i biernych praw wyborczych członków ZHP uczestniczących
w zjazdach hufców, zjeździe chorągwi i zbiórkach wyborczych, zgodnie z przepisami
§ 37 Statutu oraz przepisami Ordynacji Wyborczej ZHP – zaleca się dokładne
dokumentowanie praw wyborczych uczestników zjazdów i zbiórek wyborczych poprzez
włączenie do dokumentacji zjazdów i zbiórek następujących informacji:
i. na liście członków posiadających czynne prawo wyborcze – data opłacenia
składek instruktorskich oraz numer i data rozkazu o powołaniu na funkcję
instruktorską,
ii. na liście członków posiadających bierne prawo wyborcze – stopień instruktorski,
data opłacenia składek instruktorskich oraz numer i data rozkazu o zaliczeniu
służby instruktorskiej.
b. Pouczenie komend hufców i pełnomocników komendanta chorągwi na zjazdy hufców
o zaleceniu wymienionym w punkcie a.; sprawdzenie przez komisje wyborcze
na zjazdach wypełnienia warunków dotyczących praw wyborczych;
Z uwagi na planowany zjazd chorągwi wykonanie zaleceń wymienionych w punktach 1-3 może być
zrealizowane po wyborze nowych władz, jednak nie później niż do 30 września 2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Stołecznej ZHP

phm. Dominika Sawczuk
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