
Uchwała nr 14/VI/2011 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 9 grudnia 2011 r. 

w  sprawie wniosku Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

o unieważnienie uchwały Zjazdu Hufca ZHP Środa Śląska  

 

Na podstawie § 47 ust. 6 Statutu ZHP, Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP uchwala co 

następuje: 

1. Nie stwierdza nieważności uchwały Zjazdu Hufca ZHP Środa Śląska w sprawie wyboru  

    Komendy Hufca.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                   Przewodniczący 

                                                          Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

                                                                                                        

                                                                                                                        hm. Zdzisław Łatko 

Uzasadnienie: Pismem z 4.11.2011 r. Komendant Chorągwi wniósł o unieważnienie uchwały 

Zjazdu Hufca Środa Śląska w sprawie wyboru Komendy Hufca, podnosząc kwestię biernego prawa 

wyborczego phm. Patryka Najmana. Przewodniczący Rady Chorągwi zwrócił się do Komend Hufców 

Świdnica i Środa Śląska o zajęcie stanowiska w sprawie i przesłanie stosownych dokumentów. Na 

podstawie tych dokumentów stwierdzono, że phm. Patryk Najman miał zaliczoną służbę 

instruktorską za rok 2009/2010 oraz opłacone składki za 2011 rok, a więc posiadał bierne prawo 

wyborcze. Zjazd Hufca Środa Śląska odbył się 22.10.2011 r. tj. przed wydaniem rozkazu 

Komendanta Hufca Świdnica, w którym nie wymienił w gronie instruktorów z zaliczoną służbą za 

rok 2010/2011 phm. Patryka Najmana, co nastąpiło 28.10.2011 r. Pismo Komendanta Hufca ZHP 

Świdnica informujące o niezaliczeniu służby ww. przez Komendę Hufca w Świdnicy dowodzi 

niezrozumienia przepisów ZHP w zakresie zaliczania służby instruktorskiej, które stanowią w myśl 

Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby 

instruktorskiej, że zaliczanie służby jest wyłączną kompetencją Komendanta Hufca. W związku z 

powyższym Komenda Hufca w sprawie zaliczania służby instruktorskiej występuje jedynie z głosem 

doradczym, nie wiążącym dla Komendanta Hufca. Ponadto z § 37 ust. 2-5 Statutu ZHP wynika, że 

bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy mają opłacone składki oraz zaliczoną służbę 

instruktorską do czasu wyborów, a żadne z zastrzeżeń wymienionych w Statucie nie miało miejsca. 

Na podstawie powyższych ustaleń wniosek Komendanta Chorągwi podlega odrzuceniu. 

 


