
 

  
 

- projekt - 
Porządek Obrad Zjazdu HUFCA ŁUKÓW ZHP 
Łuków, 12 września 2015 r.  

I. CZĘŚĆ ROBOCZA – godzina 9:00 
 

1. Otwarcie części roboczej Zjazdu przez Komendanta Hufca 
2. Wybór protokolantów zjazdu 

a. zgłaszanie kandydatur 
b. głosowanie – wybór protokolantów 

3. Wybór przewodniczącego zjazdu 
a. zgłaszanie kandydatur 
b. głosowanie – wybór przewodniczącego 
c. przejęcie przez przewodniczącego Zjazdu prowadzenia obrad 

4. Przyjęcie porządku obrad 
a. przedstawienie projektu 
b. uwagi do projektu 
c. głosowanie nad porządkiem obrad 

5. Przyjęcie regulaminu obrad 
a. przedstawienie projektu 
b. uwagi do projektu 
c. głosowanie nad regulaminem obrad 

6. Wybór komisji regulaminowych Zjazdu: (k. skrutacyjna wybierana później) 
a. wybór Komisji Wyborczej 
b. wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

i. ustalenie liczny osób w komisji 
ii. zgłaszanie kandydatów 
iii. wybór komisji 

7. Ustalenie trybu głosowania przy wyborze władz (głosowanie tajne, głosowanie jawne) 
8. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej Hufca 
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Sądu Harcerskiego Hufca i jego liczebności  
10. Zapoznanie delegatów z procedurą wyborów 
11. Informacje porządkowe 

II. CZĘŚĆ OFICJALNA – godzina 10:00 
 

1. Uroczyste otwarcie zjazdu 
a. wprowadzenie sztandaru hufca 
b. odśpiewanie hymnu 
c. powitanie gości, uczestników 
d. wręczenie odznaczeń, wyróżnień, podziękowań 

2. Wystąpienie zaproszonych gości 
3. Wystąpienie komendanta hufca - przedstawienie sprawozdania komendy hufca za okres od 

ostatniego zjazdu zwykłego hufca 
4. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca – przedstawienie sprawozdania z 

działalności komisji oraz oceny komendanta i komendy hufca wraz z wnioskiem w sprawie 
absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu 
hufca 
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5. Wystąpienie przedstawiciela Komendy Chorągwi  -  przedstawienie opinii na temat 
działalności hufca 

6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy 
a. Dyskusja  
b. Głosowanie  
c. Złożenie sznurów funkcyjnych przez ustępujące władze  

7. Przerwa (przyjmowanie kandydatur na funkcję Komendanta Hufca) 
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

a. ustalenie liczny osób w komisji 
b. zgłaszanie kandydatów 
c. wybór komisji 

9. Wybór Komendanta Hufca  
a. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej prezentacja listy kandydatów na 

funkcję Komendanta Hufca 
b. wypowiedzi i odpowiedzi kandydatów 
c. Głosowanie  

10. Dyskusja programowa  
11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Komendanta 

Hufca 
12. Przerwa (przyjmowanie kandydatur na członków Hufcowej Komisji Rewizyjnej) 
13. Przedstawienie listy kandydatów do władz hufca 

a. wniosek Komendanta Hufca w sprawie liczebności komendy hufca  
b. prezentacja listy kandydatów na funkcję członków komendy hufca 
c. prezentacja listy kandydatów na funkcję członków Hufcowej Komisji Rewizyjnej 
d. wypowiedzi i odpowiedzi kandydatów 
e. wybory Komendy Hufca i Hufcowej Komisji Rewizyjnej  

14. Dyskusja programowa  
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów członków Hufcowej 

Komisji Rewizyjnej, Komendy Hufca 
16. Pierwsze posiedzenie Hufcowej Komisji Rewizyjnej – ukonstytuowanie się władzy – wybór 

przewodniczącego 
17. Wręczenie sznurów funkcyjnych  
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 

a. Dyskusja 
b. Zgłaszanie poprawek 
c. Przyjęcie uchwał 

19. Wystąpienie komendanta hufca  
20. Zakończenie obrad zjazdu 

a. wyprowadzenie sztandaru 
b. zawiązanie kręgu – Bratnie Słowo 
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