
 

  
 

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

w sprawie stanowiska dotyczącego zmian w Statucie ZHP 

 

1. Działając na podstawie § 48, ust. 3, pkt 1 Statutu ZHP, w odpowiedzi na apel 

Przewodniczącego Komisji Statutowej, hm. Mariana Antonika, Zjazd Zwykły Hufca ZHP 

Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej przyjmuje stanowisko w sprawie zmian w Statucie 

ZHP, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

2. Zobowiązuje się Komendę Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej do 

przekazania uchwały Komisji Statutowej. 

 
 

Przewodniczący Zjazdu ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Załącznik do uchwały z dn. 12 września 2015 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zmian w 

Statucie ZHP: 

pyt. wybór zagadnienie proponowane warianty 

1  
Osobowość prawna 

dla jednostek 
terenowych ZHP. 

a) Jak dziś – osobowość prawną mają tylko 
chorągwie. 

b) Osobowość prawną mają chorągwie, ale 
mogą uzyskać także hufce. 

2  
Wprowadzenie 
członkostwa 
honorowego. 

a) Przeciw – nie należy wprowadzać takiego 
rodzaju członkostwa. 

b) Za – należy 
wprowadzić 
członkostwo 
honorowe. 

c) Za – należy 
wprowadzić 
członkostwo 

honorowe. Ponadto 
członek honorowy 

może pełnić funkcję 
Przewodniczącego 

ZHP. 

3  Komisje rewizyjne 
w hufcach. 

a) Jak dziś – komisja 
rewizyjna jest 

w każdym hufcu. 

b) Likwidacja 
komisji rewizyjnych 

w hufcach. 

c) Możliwość 
powołania komisji 
rewizyjnej w hufcu 
(decyzja należy do 

zjazdu hufca). 

d) Możliwość 
powołania komisji 

rewizyjnej w 
hufcach np. powyżej 

500 osób. 

4  
Czynne prawo 
wyborcze na 

zjeździe hufca. 
a) Jak dziś. 

b) Czynne prawo 
wyborcze mają 

wszyscy 
instruktorzy. 

c) Czynne prawo 
wyborcze mają: 

drużynowi, 
przewodn.  kręgów, 

szczepowi, 
przewodn. zespołów 
programowych hufca 

d) Czynne prawo 
wyborcze mają: 

drużynowi, 
szczepowi 

i komendanci zw. 
drużyn, komenda 

hufca 

5  
Zjazdy 

sprawozdawcze 
w hufcach. 

a) Jak dziś – w 
połowie 4-letniej 

kadencji. 

b) Nie ma zjazdów 
sprawozdawczych 

w hufcach. 

c) Nie ma zjazdów 
sprawozdawczych 
w hufcach – jest 

w zamian coroczna 
zbiórka hufca. 

d) Są coroczne 
zjazdy 

sprawozdawcze 
w hufcach. 

6  Programy rozwoju 
hufca. 

a) Jak dziś – zjazd hufca uchwala program 
rozwoju hufca 

b) Zamiast 
„programu” ma być 
„strategia” rozwoju 

hufca. 

c) Likwidacja 
programów rozwoju 
hufca – hufiec ma 

realizować Strategię 
ZHP. 

7  
Kadencyjność na 

funkcji komendanta 
hufca.  

a) Jak dziś – ograniczenie do dwóch pełnych 
czteroletnich kadencji. 

b) 3 x 3 lata 
i maksymalnie 9 lat. c) 5 x 2 lata. 

8  Władze chorągwi. 

a) Jak dziś – komendę wybiera zjazd 
chorągwi, podlega ona kontroli komisji 

rewizyjnej chorągwi i w pewnym zakresie 
podlega radzie chorągwi. 

b) Wzmocnienie rad 
chorągwi – rada 

chorągwi wybiera 
komendę chorągwi. 

c) Likwidacja rad 
chorągwi – jej 

zadania przejmuje 
komisja rewizyjna 

chorągwi. 
 


