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INFORMACJE ZE SPOTKANIA RADY CHORĄGWI
ODBYTEJ W DNIACH 15-16 STYCZNIA 2016 r.
Szanowne Druhny!
Szanowni Druhowie!
W dniach 15-16 stycznia 2016 r. odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym zbiórka
rady naszej chorągwi. W zebraniu uczestniczyło 8 członków (w tym dwóch nowo wybranych
po uzupełnieniu wakatów po pwd. Łukaszu Fabichu i pwd. Agacie Kryger-Illcewicz).

Zapoznanie z uchwałą RN ZHP w sprawie kierunków pracy z kadrą
Spotkanie rozpoczęliśmy gawędą, którą osobiście poprowadziłem, dotyczącą pracy
z kadrą. Temat gawędy nawiązywał do ostatnio podjętej uchwały Rady Naczelnej ZHP (Uchwała
nr 30/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2015 r. w sprawie kierunków pracy z kadrą
w ZHP na lata 2016-2017) i był swoistym wprowadzeniem w dalszy tok prac rady, przewidziany
porządkiem obrad na niniejsze spotkanie.
Następnie podzieliwszy się na zespoły, pochyliliśmy się nad problemami i sukcesami
obecnego systemu. Pozwoliło to nam na szerszy ogląd sprawy i właściwe przygotowanie się
do zadania, które Rada Naczelna nam wyznaczyła.

Uzupełnienie wakatów w Radzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
W związku z wakatami po druhnie Agacie Illcewicz oraz druh Łukaszu Fabichu
rozpatrzyliśmy kandydatury do rady trzech druhów: pwd. Marka Zblewskiego, phm. Adama
Biegańskiego oraz hm. Dariusza Zajączkowskiego. W wyniku tajnego głosowania wybraliśmy
na miejsce dh. Łukasza – druha Marka, który de facto też jest przedstawicielem Hufca Gorzów

Wlkp. ZHP, oraz na miejsce dh. Agaty – druha Adama z Hufca Żary ZHP. Druhowi Dariuszowi,
jako przedstawicielowi Rady Naczelnej złożyliśmy ofertę czynnej współpracy z RCH, prosząc,
aby uczestniczył w naszych spotkaniach jako nasz łącznik z RN oraz doradca.
 UCHWAŁA NR 16/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA
REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA W RADZIE CHORĄGWI PWD. A GATY I LCEWICZ -KRYGER
 UCHWAŁA NR 17/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
UZUPEŁNIENIA SKŁADU R ADY C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP (A. B IEGAŃSKI )
 UCHWAŁA NR 18/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
UZUPEŁNIENIA SKŁADU R ADY C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP (M. ZBLEWSKI )

Sprawozdanie z działalności Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
w roku 2015
Jak każda władza podlegamy obowiązkowi sprawozdawczości ze swojej działalności. Rada
postanowiła
zatem
rokrocznie
przedkładać
chorągwi
swoje
sprawozdanie,
które publikowane będzie online. Na niniejszym spotkaniu przyjęliśmy zatem sprawozdanie
z realizacji planu naszej pracy, aby każdy druh i druhna w naszej chorągwi mógł zobaczyć
nad czym pracowaliśmy i ile z tego co sobie założyliśmy udało się nam zrobić. Miniony rok był
rokiem nauki, przecierania przez nas wszystkich nowych szlaków oraz próbą wypracowania
takiego modelu pracy, który właściwie realizowałby stawiane nam przez ZHP zadania.
Mimo trudnych początków, wspólnie jako rady, stwierdzamy, że czas ten wykorzystaliśmy
najbardziej optymalnie jak było to możliwe, a nasza praca była efektywna i adekwatna
do zastałych okoliczności. Szczegóły dotyczące pracy naszej rady znajdą Druhowie i Druhny
w stosowanej uchwale dotyczącej przyjęcia sprawozdania z działalności rady za okres
od zjazdu zwykłego chorągwi do 31 grudnia 2015 r.
 UCHWAŁA NR 19/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z PLANU PRACY RADY C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP ZA ROK 2015

Strona

Po uzupełnieniu wakatów i przyjęciu sprawozdania ze swojej działalności zajęliśmy się
wyżej wymienioną uchwałą Rady Naczelnej i podjęliśmy uchwałę w sprawie przeprowadzenia
ewaluacji systemu pracy z kadrą na terenie naszej chorągwi w oparciu o przygotowane przeze
mnie narzędzie ewaluacyjne, którego opracowanie zleciła Rada Naczelna podczas ostatniej
zbiórki przewodniczących rad, na potrzeby ogólnopolskiej ewaluacji systemu.
W wyniku podjętej uchwały, każdemu członkowi rady przypisano hufiec, do którego
w lutym uda się, by przy okazji instruktorskiej rozmowy oraz wykorzystując wspomniane
narzędzie, przeprowadzić z komendantem lub jego zastępcą ewaluację systemu pracy z kadrą
w danym hufcu. Poszczególni członkowie rady w celu wyznaczenia odpowiedniego terminu
spotkania skontaktują się z Druhami i Druhnami telefonicznie. Proszę przyjąć ich życzliwie,
a przy okazji wierzę, że będzie to chwila w której każdy komendant będzie mógł podzielić się
swoimi troskami, spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi naszej chorągwianej wspólnoty.
Pragnę przypomnieć, że wybrana przez zjazd rada, ma przede wszystkim za zadanie wspierać
Was w realizacji misji ZHP i stanowić miejsce wspólnej wymiany myśli wszystkich instruktorów
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Ewaluacja systemu pracy z kadrą na terenie naszej chorągwi

naszej chorągwi. Niech więc czas wspólnie spędzony z członkami rady będzie czasem
owocnym.
 UCHWAŁA NR 20/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
EWALUACJI SYSTEMU PRACY Z KADRĄ NA TERENIE C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP

Kierunki pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2016
W piątkowy wieczór pochyliliśmy się również nad wyznaczeniem nowych kierunków
do pracy naszej chorągwi w roku 2016 r. W grudniu 2015 r. podczas wspólnego spotkania władz
chorągwi (Komendanta, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady)
nakreślimy, że głównym problemem naszej chorągwi jest niski stan kadry wychowawczej.
Pragnąc zatem znaleźć antidotum na tą kwestię, rada wyznaczając kierunki pracy wskazała, że
główny nacisk w pracy naszej chorągwi i jej hufców winien skoncentrować się na pozyskiwaniu
kadry,
jej
szkoleniu,
a
także
motywowaniu
obecnej
i
pozyskanej
kadry
do pracy instruktorskiej. Kolejnym ważnym punktem jest budowanie wspólnotowości, poprzez
udział wszystkich hufców wkrótce rozpoczynającej się kampanii bohater, a także wypracowanie
transparentnego i dobrze działającego systemu finansowego na poziomie hufców oraz
chorągwi.
Przyjęte kierunki
pracy
chorągwi
na
ten rok
znajdą
druhowie
w uchwale o kierunkach pracy chorągwi na rok 2016.
 UCHWAŁA NR 21/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
PRZYJĘCIA KIERUNKÓW PRACY C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2016

Dyskusja nad system stopni instruktorskich
Podsumowując pierwszy dzień spotkania zasiedliśmy do wspólnego świecowiska,
które poprowadził
przedstawiciel Rady Naczelnej ZHP, a zarazem przewodniczący
Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich – hm. Dariusz Zajączkowski. Wspólne ogniobranie
było okazją do pochylenia się nad słowem „Instruktor” oraz nad obecnym systemem stopni
instruktorskich. W wyniku rozmów wypracowaliśmy wspólne wnioski, które druh Dariusz będzie
mógł zabrać ze sobą na najbliższe spotkanie Rady Naczelnej ZHP, na którym instruktorzy z całej
Polski pochylą się na proponowanymi zmianami w tym systemie.
Pierwszy dzień spotkania zakończyliśmy wspólną „iskierką przyjaźni” i udaliśmy się
na zasłużony wypoczynek, aby następnego dnia móc przystąpić do kolejnych punktów naszego
spotkania.

Strona

O 9:00 rano rozpoczęliśmy dalszy ciąg zbiórki. Do naszego grona dołączył Komendant
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP hm. Artur Doliński. Mimo zaproszenia na spotkaniu nie pojawił
się żaden przedstawiciel Chorągwianej Komisji Rewizyjnej ani Chorągwianego Sądu
Harcerskiego. Ufamy, że powodem nie obecności były ważne sprawy. Dzięki obecności
komendanta mogliśmy przed podjęciem stosownych uchwał skonsultować się z nim i przyjąć
stosowne wyjaśnienia w kwestiach istotnych dla naszej chorągwi.
Dzięki rzetelnej pracy komisji ds. zarządzania RCh mogliśmy przyjrzeć się ewaluacji planu
pracy operacyjnego chorągwi z roku 2015. Wspólnie z komendantem omówiliśmy wyniki
osiągnięte w poszczególnych obszarach ewaluacyjnych, a następnie jednogłośnie przyjęliśmy
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Ewaluacja planu operacyjnego 2015

wnioski i rekomendacje z ewaluacji. W stosownej uchwale dotyczącej ewaluacji planu
operacyjnego z roku 2015 znajdą Druhowie i Druhny wszystkie istotne informacje na temat
poziomu osiągniętych rezultatów przewidzianych na miniony rok.
 UCHWAŁA NR 22/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
PRZYJĘCIA WYNIKÓW , WNIOSKÓW I REKOMENDACJI Z EWALUACJI PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWI
Z ROKU 2015

Strona

Ewaluacja oraz konsultacje m.in. z Druhami i Druhnami prowadzonymi online przeze mnie
oraz pozostałych członków rady (na łączną liczbę 17 hufców, swoje zdanie przedstawiły w tej
kwestii niestety jedynie 5) pozwoliły przyjąć uchwałę w sprawie oceny realizacji planu pracy, w
tym planu kształcenia, chorągwi z roku 2015. Poszczególne obszary planu pracy zostały
ocenione w skali niewystarczający-dostateczny-dobry-znakomity. Łącznie realizacja planu
pracy została oceniona pozytywnie. Wierzymy, że przyjęta uchwała i jej wnioski pozwolą
Chorągwianej Komisji Rewizyjnej pełniej spojrzeć na pracę poszczególnych członków chorągwi
przy najbliższej zbiórce tejże komisji, która zajmować się będzie decyzjami w sprawie
udzielenia/nie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom naszej komendy za miniony
rok.
Rada zwróciła uwagę na trzy sprawy, które dotarły do niej w wyniku konsultacji online
w obszarze wspólnota. Jest to kwestia związana z opiekunami hufców, nikłym zainteresowaniem
ze
strony
hufców
proponowanych
imprez
o
charakterze
wspólnotowym
jak i obiegu informacji. Komendant zobowiązał się do analizy tych problemów i próbie ich
rozwiązania. W związku z tym, że większość komendantów hufców nie skorzystała
z możliwości konsultacji, rada nie mogła szerzej spojrzeć na inne obszary. Dlatego prosimy,
aby przy okazji ewaluacji systemu pracy z kadrą, a także w ciągu roku, czy to przez członka rady
czy też mailowo informować radę o problemach w chorągwi, nad którymi rada niezwłocznie się
zajmie. Przypominam, że zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji. Prosimy też, aby w przyszłym
roku, kiedy znów będziemy dokonywać oceny realizacji planu pracy, aktywniej zaangażować się
w
konsultacje,
dzięki
czemu
ocena
ufam
będzie
adekwatna
do realiów z jakimi się mierzymy.
W tym miejscu chciałbym osobiście pogratulować Komendantowi hm. Arturowi
Dolińskiemu, dh. hm. Katarzynie Kawce oraz dh. hm. Magdalenie Bojanowskiej za trud jaki włożyli
w realizację swoich zadań przewidzianych w planie pracy. Zgodnie z analizą pracy
oraz analizą z ewaluacji wyżej wymienieni najefektywniej realizowali swoje zadania. Jednakże
rada zauważa, że cała komenda na bieżąco i z dużym zaangażowaniem wykonywała stawiane
im przez komendanta zadania, dzięki czemu obecny stan chorągwi można uznać
za zadawalający, zwłaszcza patrząc na trudności z jakimi komenda zmierzyła się w minionym
roku. Rada przedłożyła swoje uwagi i podjęła uchwałę w sprawie oceny planu pracy. Wierzymy,
że zbliżający się rok będzie równie owocny co miniony, a wszyscy członkowie komendy
właściwe realizować będą swoje zadania, jak było to do tej pory.
 UCHWAŁA NR 23/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE OCENY
REALIZACJI PLANU PRACY , W TYM PLANU KSZTAŁCENIA C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z ROKU 2015
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Ocena planu pracy, w tym planu kształcenia, chorągwi za rok 2015

Plan operacyjny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w roku 2016
Dzięki pracy komisji ds. inicjatyw programowych rada mogła pochylić się nad planem
operacyjnym chorągwi na rok 2015. Wspólnie z komendantem oraz hm. Katarzyną Kawką (która
dołączyła do spotkania) przeanalizowaliśmy realność poszczególnych zadań stawianych
chorągwi w obecnym roku. Następnie jednogłośnie podjęliśmy uchwałę przyjmującą plan.
Zachęcamy Druhów i Druhny do analizy tego planu oraz wsparcia komendy chorągwi w jego
realizacji.
 UCHWAŁA NR 24/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
PRZYJĘCIA PLANU OPERACYJNEGO C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2016

Strona

Rada postanowiła wyrazić w formie stanowiska swoje zdanie w kwestii wprowadzenia
zasady jednego banku do obsługi kont hufców oraz chorągwi. W opinii rady istnieje bowiem
potrzeba pilnego wprowadzenia wyżej wspomnianego systemu bankowego. Wysłuchawszy
opinii komendy chorągwi oraz bazując na wiedzy finansowej poszczególnych członków rady,
gremialnie i jednogłośnie wyraziliśmy swoje stanowisko w tej sprawie. W opinii rady system
bankowy pozwoli komendzie chorągwi na rzetelną i transparentną prace z obszarze finansowym
oraz przyczyni się do obniżenia kosztów księgowości, zarówno po stronie hufców jak i samej
chorągwi. System ten jest też jedyną odpowiedzią na zapisy statutowe mówiące
o odpowiedzialności finansowej komendanta i skarbnika chorągwi, a także tych dotyczących
zasad udzielania pełnomocnictwa w zakresie delegowania zarządzania finansami przez
skarbników i komendantów hufców. Zgodnie z zasadami finansowymi ZHP jedynie komendant
chorągwi łącznie ze swoim skarbnikiem upoważniony jest do zakładania kont bankowych.
Procedura wymaga, aby komendant wraz ze skarbnikiem chorągwi byli właścicielami danego
konta, a w wyniku ich upoważnienia (tzw. pełnomocnictwa do obsługi konta) jakby
współwłaścicielami stają się komendanci wraz ze skarbnikami hufca. Z wiadomości posiadanych
przez radę w obecnej sytuacji nie wszystkie konta hufców odpowiadają temu wymogowi
prawnemu. Jest to sytuacja nie właściwa, a przede wszystkim niezgodna
z obowiązującym porządkiem prawnym.
Drugą kwestią jest nierentowność pluralizmu bankowego w naszej chorągwi. Hufce oraz
chorągiew w wyniku rozproszenia swoich kont w różnych bankach ponoszą niepotrzebne
koszty operacyjne związane z przelewami (składki, zobowiązania, opłaty) pomiędzy kontami
hufców a chorągwi. Powinniśmy dążyć do radykalnego obniżenia kosztów pośrednich,
na co odpowiedzią jest właśnie system jednego banku.
Trzecią kwestią jest zapewnienie księgowości chorągwi możliwości sprawnego działania
w ramach statusu chorągwi jako organizacji pożytku publicznego. System jednego banku
pozwala odciążyć hufce w kwestii samodzielnego generowania wyciągów bankowych,
które w przypadku przyjęcia proponowanego przez komendę i rady chorągwi, można byłoby
dokonywać z poziomu centralnego. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza z obowiązkiem
sprawozdawczości komendy chorągwi w kwestiach VAT i obrotów, związanych z kwestiami
finansowymi organizacji pożytku publicznego.
Ostatecznym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zasady jednego banku
jest możliwość wynegocjowania przez większy podmiot takich warunków umowy,
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Stanowisko ws. jednego banku dla hufców i chorągwi

które mniejszy podmiot jakim jest hufiec nie jest w stanie osiągnąć. W związku
zaś z wymogiem czytelności finansów, a także kwestią redukcji kosztów utrzymania naszej
wspólnoty ma to ogromne znaczenie.
Rada nie przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek inne argumenty mogłyby stać
na drodze do wprowadzenia niniejszego systemu, bowiem pluralizm bankowy
jest jak wspomniano wyżej w pewnych kwestiach niezgodny z naszymi przepisami ZHP,
a z drugiej strony jest dla chorągwi i hufców zbędnym obciążeniem finansowym. Nasza
organizacja musi być czytelna i klarowna. Kwestia przyzwyczajeń i utartych tradycji nie może
stać na drodze rozumnego i efektywnego zarządzania, a także na firmowaniu ZHP
jako organizacji transparentnej dla innych.
Kwestią zasadniczą pozostaje zabezpieczenie interesów hufców, tj. bezwzględnego zakazu
dobrowolnego korzystania ze środków hufców zgromadzonych w tym systemie przez komendę
chorągwi. Rada zwraca więc uwagę, że wprowadzenie jednego banku musi być związane
również z przyjęciem chorągwianej instrukcji zasad finansowania władz (wzajemnych opłat), w
której winien znaleźć się odpowiedni zapis dotyczący wspomnianej wyżej kwestii. Analizując
rację
finansowe
i
powyższe
argumenty
rada
przyjęła
uchwałę
w sprawie stanowiska dotyczącego zasady „jednego banku” w które wyraziła prośbę,
aby zarówno komenda chorągwi jak i komendanci hufców, jak najszybciej doprowadzili
do wprowadzenia nowego systemu bankowego w naszej chorągwi.
 UCHWAŁA NR 25/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
STANOWISKA RADY DOTYCZĄCEGO KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA ZASADY „JEDNEGO BANKU ” DO OBSŁUGI
KONT HUFCÓW C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z ROKU 2015

Stanowisko ws. Chorągwianej Zbiórki Drużynowych
Rada wyraziła także stanowisko w sprawie organizacji Chorągwianych Zbiórek
Drużynowych. Wydarzenie to jest dla nas istotne, bo jako jedyne pozwala naszej wspólnocie, aby
przy jednym stole zasiedli instruktorzy bezpośrednio odpowiedzialni za wychowanie
– drużynowi. W opinii rady należy kontynuować to wydarzenie, a Wy drodzy komendanci,
powinniście mocniej zachęcać swoich „granatowych” do udziału w tej imprezie. Stosowne
stanowisko w tej sprawie znajduje się w uchwale o Chorągwianej Zbiórce Drużynowych.
 UCHWAŁA NR 26/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
STANOWISKA RADY DOTYCZĄCEGO C HORĄGWIANEJ ZBIÓRKI DRUŻYNOWYCH

Strona

Na wniosek phm. Piotra Nalewajczyka do porządku obrad wprowadzono także dyskusję
nad stanowiskiem rady ws. zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz kosztów
wolontariatu członków ZHP w związku z ich organizacją. Rada jednogłośnie opowiedziała się
negatywnie do działań ZHP w tej kwestii. Przyjęliśmy stosowne stanowisko, które zostanie
przesłane do Głównej Kwatery ZHP oraz Rady Naczelnej ZHP. Zachęcam
do zapoznania się z nim.
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Stanowisko ws. kosztów wolontariatu BIAŁEJ SŁUŻBY dla ZHP
w trakcie Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie

 UCHWAŁA NR 27/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
STANOWISKA RADY DOTYCZĄCEGO KOSZTÓW B IAŁEJ SŁUŻBY W TRAKCIE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
W KRAKOWIE

Przygotowania do kampanii bohater chorągwi
Kolejnym ważnym krokiem było ustalenie zasad poszukiwania bohatera dla naszej
chorągwi w związku z realizacją uchwały naszego zjazdu dotyczącą przeprowadzenia kampanii
bohater. Przyjęliśmy harmonogram działań, który pozwoli wszystkim naszym drużynom zgłosić
pretendentów do miana bohatera naszej chorągwianej wspólnoty. Pragniemy, aby kampania
była przygotowana należycie. Wierzymy, że terminy zaproponowane w naszej uchwale,
pozwolą wszystkim zainteresowanym aktywnie wspomóc chorągiew w tej kwestii.
Prosimy Was drodzy Komendanci, aby ofiarniej zaangażować się w prekampanię. Zgodnie
z podjętą uchwałą rozpoczynamy poszukiwanie bohatera. Chcemy, aby każda Wasza drużyna,
przez Wasze pośrednictwo złożyła swoją propozycję na bohatera łącznie z uzasadnieniem.
Zwracam się więc osobiście do Was, abyście w lutym zobowiązali swoje drużyny do tego
zadania. Proszę, aby każde Wasza jednostka podstawowa w ramach zimowej zbiórki
przygotowała pismo, w którym przedstawi propozycje na bohatera nas wszystkich. Następnie
Wy drodzy Komendanci zbierzcie wszystkie te propozycje i prześlijcie je do 10 marca br.
do chorągwi (mailowo lub listownie). Sprawmy, aby podjęta przez naszą wspólnotę decyzja
o wybraniu bohatera, który będzie nas łączył, była zrealizowana właściwie. Bez Was i Waszych
drużyn będzie to niemożliwe. Ufam, że przy tak ważnej kwestii, nie zawiedziecie oczekiwań
Waszej rady, a rzetelna praca jaka Was charakteryzuje, pozwoli zrealizować podjętą uchwałę
właściwie i szybko. Proszę zatem o zapoznanie się z nią i Waszą pomoc.
 UCHWAŁA NR 28/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
PROCEDURY WYBORU BOHATERA KAMPANII BOHATER C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
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Po ustaleniu zasad przygotowań do kampanii bohater, rada pochyliła się nad wnioskiem
hm. Krzysztofa Kowalskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. ws. unieważnienia wyborów 3 osób
dokonanych na zjeździe zwykłym Hufca Międzyrzecz ZHP. Po wnikliwej analizie prawnej rada
jednogłośnie postanowiła przychylić się pozytywnie do tego wniosku. Uchwałą unieważniono
zatem wybór jednej z druhen i jednego druha na członka Komendy Hufca Międzyrzecz ZHP
oraz jednej druhny na członka Komisji Rewizyjnej tegoż hufca. Rada wyznaczyła Komendzie
Hufca Międzyrzecz ZHP termin do 29 lutego 2016 r. na zwołanie zjazdu nadzwyczajnego oraz
uzupełnienie powstałych wakatów w poszczególnych władzach hufca.
Jako przewodniczący, osobiście po zakończeniu zbiórki udałem się do Międzyrzecza
i wraz z władzami hufca ustaliliśmy zasady ponownych wyborów. Przy okazji w imieniu władz
chorągwianych złożyliśmy dh. phm Marii Siuda gratulacje i słowa uznania za jej dotychczasową
pracę i wielki sukces jakim było zorganizowanie już 8 edycji festiwalu SIORBA. W wyniku
wspólnych ustaleń wyznaczono dzień 27 lutego 2016 r. na realizację postanowień uchwały
w sprawie unieważnienia wyborów dokonanych przez zjazd hufca oraz wybrania nowych
członków władz.
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Unieważnienie częściowe wyborów Zjazdu Zwykłego Hufca
Międzyrzecz ZHP

 UCHWAŁA NR 29/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE
STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI ZJAZDU HUFCA MIĘDZYRZECZ ZHP IM . ZAWISZAKÓW Z DN . 20 LISTOPADA 2015 R.
NA POSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 3 GRUDNIA 2015 R.

Plan pracy rady chorągwi na rok 2016
Kończąc nasze spotkanie ustaliliśmy wspólnie plan pracy rady na obecny rok. Zachęcam
do zapoznania się z nim. Jednym z jego punktów jest przeprowadzenie wraz z Radą Naczelną
ZHP (z Wiceprzewodniczącym ZHP) konferencji instruktorskiej w naszej chorągwi dotyczącej
zmian statutowych, które rozważane będą na obradach najbliższego Zjazdu ZHP. Prosimy
o bukowanie sobie orientacyjnie podanego jesiennego terminu tego spotkania. Ufamy, że całym
gronem instruktorskim więźniemy udział w tym spotkaniu, a wyniki naszej wspólnej debaty
przyczynią się do jak najlepszych decyzji ZHP w sprawie tychże zmian.
 UCHWAŁA NR 30/III RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 R. W SPRAWIE PLANU
PRACY RADY C HORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2016

Zadania do kolejnego spotkania rady
Rada podjęła decyzję, aby kwestię oceny realizacji uchwał własnych oraz zjazdu rozpatrzyć
na następnym spotkaniu. Stosowny projekt uchwały w tej sprawie przygotuje komisja ds.
współpracy i dialogu. W trybie obiegowym rozpatrzony zaś zostanie projekt aktualizacji składów
komisji rady i ich zadań w związku z uzupełnieniem wakatów.
Wspólne i owocne spotkanie zakończyliśmy pieśnią „Bratnie Słowo”. Uchwały podjęte
na radzie dostępne są online na stronie chorągwi. Wierzę, że przedstawione informacje
przyczynią się do właściwej realizacji podjętych przez radę uchwał oraz w rzetelny sposób
ukazują ogrom pracy naszego gremium.
Dziękuję wszystkim członkom rady oraz komendzie za udział w spotkaniu, a także
wszystkim komendantom, którzy w trakcie przygotowań do zbiórki wsparli nas swoimi uwagami.
Przypominam także, że zawsze jestem dostępny do Druhów i Druhen dyspozycji. Następne
spotkanie rady zaplanowano na kwiecień 2016 r., na które serdecznie wszystkich Was zapraszam.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Mariusz P. Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP
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1/ aa.
2/ Rada Chorągwi
3/ Komenda Chorągwi
4/ Komisja Rewizyjna Chorągwi
5/ Sąd Harcerski Chorągwi
6/ Rada Naczelna ZHP
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