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     MYŚLIBÓRZ, 19 PAŹDZIERNIKA 2019 r.  
 
 

 CZĘŚĆ ROBOCZA 

1.  Otwarcie obrad przez komendanta hufca  
2.  Wybór protokolanta/protokolantów 
3.  Wybór przewodniczącego zjazdu  
4.  Przyjęcie regulaminu obrad zjazdu 
5.  Przyjęcie porządku obrad zjazdu 
6.  Wybór komisji uchwał i wniosków  
7.  Wystąpienie pełnomocnika komendanta chorągwi, informacja o celach zjazdu sprawozdawczego 

i obowiązujących procedurach  
8.  Sprawy organizacyjne 

 
CZĘŚĆ OFICJALNA 

1. Uroczyste otwarcie zjazdu 
- Wprowadzenie sztandaru hufca 
- Odśpiewanie Hymnu ZHP 
- Powitanie uczestników zjazdu (ewentualne odznaczenia, podziękowania)  

2. Wystąpienie komendanta hufca - przedstawienie sprawozdania komendy hufca wraz ze 
sprawozdaniem finansowym oraz informacji o stanie realizacji uchwał zjazdu hufca za okres od 
ostatniego zjazdu zwykłego hufca 

3. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca – sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, przedstawienie opinii komisji na temat 
przedłożonych sprawozdań. 

4. Wystąpienie pełnomocnika Komendanta Chorągwi  -  przedstawienie oceny działalności 
Komendanta i Komendy Hufca 

5. Dyskusja na temat sprawozdań 
6. Dyskusja – ocena realizacji uchwał zjazdu hufca 
7. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca z wnioskiem w sprawie absolutorium 

dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca 
8. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium 
9. Głosowanie w sprawie absolutorium 
10. Wyznaczenie terminu zgłoszeń kandydatów na funkcję komendanta hufca, członków komendy 

hufca i komisji rewizyjnej hufca, delegatów na zjazd chorągwi 
11. Dyskusja programowa – cz. 1 
12. Wybory komendanta hufca 

- przypomnienie przez  pełnomocnika komendanta chorągwi procedur głosowania 
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- podjęcie decyzji o jawności lub tajności głosowania 
- wybór komendanta 
- ogłoszenie wyników wyborów na komendanta 

13. Przerwa kawowa 
14. Przedstawienie przez wybranego komendanta składu komendy oraz informacja o podziale 

obowiązków (zastępca, skarbnik, osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą) 
- możliwość wypowiedzi/odpowiedzi na pytania kandydatów na członków komendy hufca 

15. Podjęcie przez zjazd decyzji o składzie liczebnym komendy na wniosek komendanta 
16. Głosowanie nad składem komendy (na każdą osobę osobne głosowanie). 
17. Ogłoszenie składu komendy i podanie wyników ukonstytuowania się władz. 

- wręczenie sznurów funkcyjnych przez pełnomocnika komendantki chorągwi 
18. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji wyborczej listy kandydatów do władz i 

delegatów na zjazd chorągwi ZHP 
- przewodniczący komisji wyborczej przedstawia listy kandydatów do każdej władzy kolejno, 
- po przedstawieniu każdej kandydatury uczestnicy zjazdu mają prawo zadawania kandydatowi 
pytań, ponadto ma on możliwość wypowiedzi. 

19. Głosowanie nad składem władz hufca (na każdą osobę osobne głosowanie) 
20. Ogłoszenie wyników wyborów władz hufca, ukonstytuowanie się władz 
21. Dyskusja programowa – cz. II 
22. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków przedstawienie projektów uchwał 
23. Dyskusja na temat projektów uchwał 
24. Przyjęcie uchwał (głosowanie) 
25. Wystąpienie komendanta hufca  
26. Zakończenie zjazdu (odprowadzenie sztandaru, krąg) 
 

 


