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Uchwała Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 5/3/2020 z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie  

zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP 
 
 

1. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP działając na podstawie §60 ust. 2 pkt 5 i 7) oraz § 79 ust. 
2 Statutu ZHP ustala zasady udzielania i wzory pełnomocnictw obowiązujących w Chorągwi 
Ziemi Lubuskiej ZHP. 

2. Wzory pełnomocnictw obowiązujących w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP stanowią załączniki do 
niniejszej uchwały: 

a. pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typu „Z” – załącznik nr 1), 

b. pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typu „H” 
– załącznik nr 2), 

c. pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 
dla organizacji pozarządowych (typu „K” – załącznik nr 3), 

d. pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typu „N” – załącznik nr 4), 

3. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP zachowuje możliwość udzielania innych 
pełnomocnictw niż wymienione w pkt 2. 

4. Zasady udzielania pełnomocnictw: 

a. Pełnomocnictwa wydawane są na pisemny wniosek komendy hufca, zawierający 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące osób i przedmiotu pełnomocnictwa. 

b. Komendant i Skarbnik Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w sytuacjach wyjątkowych mają 
możliwość udzielania pełnomocnictw także z inicjatywy własnej. 

c. Pełnomocnictwa wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

d. Wykaz aktualnych pełnomocnictw jest dostępny w siedzibie Komendy Chorągwi oraz 
upubliczniony na stronie internetowej Chorągwi pod adresem www.lubuska.zhp.pl. 

5. Zasady korzystania z pełnomocnictw: 

a. Osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw chyba, że w treści 
pełnomocnictwa stwierdzono inaczej. Osoby umocowane nie mogą podejmować 
czynności innych, niż wynikające z treści udzielonych im pełnomocnictw.  

b. Osoby upełnomocnione zobowiązane są przekazać Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP skany 
wszelkich dokumentów podpisanych w ramach posiadanych pełnomocnictw 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich podpisania, a oryginały tych 
dokumentów w terminie 30 dni od daty ich podpisania. 

  

http://www.lubuska.zhp.pl/


  

6. Zasady wygaszania pełnomocnictw: 

a. Komendant i Skarbnik Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP mogą w każdej chwili odwołać 
udzielone pełnomocnictwo, podając informację o odwołaniu pełnomocnictwa do 
publicznej wiadomości. 

b. Po wygaśnięciu pełnomocnictwa dokument należy zwrócić do biura Komendy Chorągwi 
w terminie 7 dni. 

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Decyzja Komendanta i 
Skarbnika Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. 
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