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Sądy Harcerskie działały w ocenianym okresie w oparciu o regulamin Sądów Harcerskich ZHP 
zawarty w załączniku do Uchwały nr. 12/XXXVI NSH z dnia 8 czerwca 2013r. Epizodycznie miał 
zastosowanie regulamin Sądów Harcerskich wprowadzony Uchwałą nr.42/XXXVIII NSH z dnia 6 
grudnia 2017 r. Został on uchylony Uchwałą nr.1/XL NSH z dnia 17 lutego 2018r. Nad „nowym” 
regulaminem podobno prace trwają. 
 
Oceniany okres charakteryzował się niespotykanymi wydarzeniami, choć poprzednie również 
były ciekawe. Przez okres czteroletni Chorągwią kierowały trzy osoby z trzema różnymi 
komendami, odbyły się cztery Zjazdy Nadzwyczajne. Stan ten wyraźnie odzwierciedla sytuację 
w środowisku instruktorskim Chorągwi Lubelskiej. 
 
Dnia 15 listopada 2014 r. Zjazd zwykły wybrał władze chorągwiane wśród nich Sąd Harcerski w 
składzie : 
 
Przewodniczący:   Jerzy Krawczyk – Chełm 
Z-ca  Przewodniczącego:  Edward Nakonieczny – Lublin 
Sekretarz:    Elżbieta Drozd – Chełm 
 
Członkowie : 
Ilona Bachanek – Puławy  
Grzegorz Chabros – Tomaszów 
Zdzisław Dudziński – Tomaszów 
Stanisław Kusiak – Lublin 
Piotr Majewski – Chełm 
Stanisław Mendrek – Lublin 
 
Brak reprezentacji Hufców Hrubieszów, Łuków, Ryki, Zamość wynikał z faktu, że te środowiska 
nie zaproponowały swoich przedstawicieli. 
 
Zgodnie z regulaminem, posiedzenia Sądów Harcerskich w pełnym składzie odbywają się co 
najmniej dwa razy w roku. 
 
Odbyto spotkania: 
18 listopada 2014r. 
27 grudnia 2014r. 
26 listopada 2016r. 
12 września 2017r. 
17 lutego 2018r. 
 
W kilku przypadkach podejmowano próby zwołania spotkań, ale z różnych przyczyn nie doszło 
do ich realizacji. 
 
W omawianym okresie nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym: 
dnia 20.03.2017r., dh Piotr Majewski złożył rezygnację z  funkcji na piśmie. dnia 12 maja 2017 
roku nastąpiło wygaśnięcie mandatów z powodu  wyboru do komendy chorągwi ,dh. Ilonie 



 
2 SPRAWOZDANIE SĄDU HARCERSKIEGO CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP listopad 2014 – listopad 2018  

 

2 
 

Bachanek , dh. Edwardowi Nakoniecznemu. dnia 12.09.2017r., podczas spotkania uzupełniono 
skład sądu  o dh. Ryszarda Nagrodzkiego z hufca Chełm oraz o dh. Mirosława Sochę z hufca 
Lublin. Nie dokonano wyboru z-cy przewodniczącego.  
 
 
W ocenianym okresie Sąd Harcerski nie prowadził żadnych spraw. Wpłynął wprawdzie wniosek 
hm. Aleksandra Krawycińskiego w dniu 03.03.2017r., przeciwko phm. Tomaszowi Sychowi o 
niedopełnienie obowiązków. Z uwagi na brak kompetencji Sądu Chorągwianego w tej sprawie 
wniosek przekazano do NSH w Warszawie. Do dnia dzisiejszego brak informacji o rezultacie. 
 
Przewodniczący ChSH wspólnie z przewodniczącym HSH Lublin  przy pomocy V-ce 
Przewodniczącej NSH doprowadził do korzystnego rozstrzygnięcia sporu o którym mowa we 
wniosku. Przewodniczący Sądu uczestniczył w naradach organizowanych przez NSH regularnie. 
 
Rok 2016/2017 był niekorzystny dla „sądownictwa harcerskiego” W ramach dyskusji 
przedzjazdowych różnego rodzaju „uzdrowiciele harcerscy” starali się zohydzić wieloletnią 
dobrą i rzetelną pracę sądownictwa harcerskiego. Nie będę wymieniał konkretnych przykładów i 
konkretnych nazwisk. Zwyciężyła prawda, XL Zjazd odrzucił poczynania uzdrowicieli. Ale to nie 
koniec znowu powoływane są gremia które ponownie drążą temat. 
I na koniec prośba do nowo wybranych członków Sądu Harcerskiego. Dążcie  z uporem, aby w 
programach szkolenia znajdował się punkt poświęcony Regulaminowi Sądów Harcerskich. Mnie, 
mimo starań, to się nie udało. Opór decydentów był nie do pokonania. 
 
 

Przewodniczący Chorągwianego 
Sądu Harcerskiego 

 
hm. Jerzy Krawczyk HR 


