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Uchwała nr 13/2/2018 

Rady Chorągwi Lubelskiej 

z dnia  5 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie  wniosku pwd. Leszka Czapli z dn. 17 lipca 2018 r. 

 

1. Rada Chorągwi Lubelskiej ZHP działając na podstawie punktu 49, 50 oraz 51 Uchwały 

nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. – Ordynacja wyborcza ZHP,  

w związku ze złożonym  wnioskiem przez dh pwd. Leszka Czaplę dn. 17 lipca 2018 r. 

unieważnia wszystkie wybory Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Chełm.  

2. Rada Chorągwi Lubelskiej ZHP zobowiązuje Komendę Chorągwi Lubelskiej ZHP do 

zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Chełm w terminie do 23 września 2018 

roku, po uprzednich konsultacjach terminu Zjazdu ze środowiskiem instruktorskim  

Hufca ZHP Chełm. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca  

Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP 

hm. Olga Gilewicz HR  

Uzasadnienie 

  Rada Chorągwi Lubelskiej po przeanalizowaniu złożonego wniosku i zbadaniu sprawy 

stwierdziła naruszenie punktu 3 Ordynacji Wyborczej ZHP. Z przekazanych materiałów 

wynika, że zjazdem kierował Przewodniczący wybrany przez zjazd  spośród osób 

nieuczestniczących w zjeździe z głosem decydującym. Wybrana przez Zjazd na tę funkcję 

osoba nie spełniała bezwzględnej, wskazanej w punkcie 3 Ordynacji Wyborczej ZHP 

przesłanki do pełnienia tej funkcji w trakcie zjazdu Hufca. 

 Wątpliwości Rady Chorągwi budzi także fakt przyznania czynnego prawa wyborczego                          

hm. Ryszardowi Zawadowskiemu, który według informacji Komendanta Hufca pełnił funkcję 

członka zespołu organizującego przedsięwzięcie hufcowe, a zatem funkcja miała charakter 

dorywczy.  Wyrażone to zostało  w Uchwale Nr 16/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego 

ZHP z dnia 19 września 2015 roku w sprawie wykładni postanowień § 21 ust. 1 pkt 1  

w związku z postanowieniami § 37 ust. 1 Statutu ZHP (czynne prawo wyborcze członków 

 



zespołów i komisji hufcowych) tj. Kluczową kwestią dla określenia stałości pełnionej funkcji 

jest określenie stałości zadań wykonywanych przez zespół. Jeśli zespół ma charakter 

dorywczy, np. zespół organizacyjny zlotu hufca, sztab kursu drużynowych, zespół 

inwentaryzacyjny hufca, to nie mamy do czynienia z funkcją instruktorską. Warto także 

wspomnieć, że zespół, którego członkiem był dh Zawadowski został rozwiązany kilka dni po 

zakończeniu obrad Zjazdu. W sytuacji kiedy Zjazd, nie mógł dokonać wyboru Komendanta 

Hufca  stosunkiem głosów 7 do 7 ( przy kandydowaniu 2 kandydatów) jeden głos mógł być 

decydujący. 

  Wątpliwości Rady Chorągwi  budzi także fakt kandydowania w wyborach członka 

komisji skrutacyjnej. 

 Rada Chorągwi po przeanalizowaniu wniosku, w toku prac stwierdziła szereg 

uchybień, które w ocenie Rady Chorągwi mogły mieć znaczący wpływ na wynik wszystkich 

wyborów Zjazdu Hufca ZHP Chełm.  Wybory Zjazdu powinny zostać dokonane  

w poszanowaniu przepisów i w duchu transparentności, dlatego w ocenie Rady należy 

przeprowadzić ponowne wybory. 

 

 


