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Związek Harcerstwa Polskiego    Sierpc, 09.09.2011 r. 
Komendant Hufca Sierpc  
im. Janusza Korczaka 
 
 
ROZKAZ L.6/2011  
 
 
1.Zarządzenia i informacje.  
  
1.2 Informacje.  
 

Do Komendanta Hufca wpłynęły pisma dotyczące rozkazu L.4 i L.5. z roku 2011. Po 
zapoznaniu się z uwagami na temat zaliczenia służby za rok 2011 oraz listy instruktorów i 
funkcyjnych z czynnym prawem wyborczym, dokonałem poprawek. Sprostowania wymie-
nionych wcześniej rozkazów w punkcie 14. 
 
14. Sprostowania   
 
14.1. W rozkazie L.4, na liście instruktorów z zaliczoną służbą za rok 2010/2011 nie 
powinny znaleźć się nazwiska następujących instruktorów, gdyż nie spełnili wszyst-
kich wymagań statutowych do zaliczenia służby.  
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej z dnia 18.06.2006 r. w sprawie zaliczenia służby in-
struktorskiej, „służbę zalicza się instruktorowi, który: 

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku, 
2) przestrzega Statutu ZHP, 
3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy, 
4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.” 

 

 phm. Jolanta Kołodziejska 

 pwd. Anna Domańska 

 pwd. Anna Dobrzeniecka 

 pwd. Beata Wolder 

 pwd. Paweł Wolder 

 phm. Krystyna Kalisz 

 pwd. Wioleta Falkiewicz  

 dh. Ewa Zdziemborska 

 dh. Damian Mazurowski 

 mł. Piotr Jaworski 

 dh. Maria Organiak 
 
W/w nie mają zaliczonej służby instruktorskiej za rok harcerski 2010/2011. 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej z dnia 18.06.2006 r. w sprawie zaliczenia służ-
by instruktorskiej, „właściwy komendant wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby in-
struktorskiej w terminie do końca października. W przypadku niezaliczenia służby, instruk-
tor ma prawo odwołania się do właściwego komendanta w ciągu jednego miesiąca od daty 
ogłoszenia rozkazu lub upływu terminu określonego w pkt. 9 Uchwały RN. Od decyzji ko-
mendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do właściwego sądu 
harcerskiego. 
  
14.2.  Czynne prawo wyborcze ma kadra, która posiada opłacone składki członkow-
skie za 2011 rok. Kadrą zaś są osoby pełniące funkcje instruktorskie, czyli drużyno-
wi i szefowie innych podstawowych jednostek organizacyjnych, członkowie władz 
oraz pełniący inne stałe funkcje powierzone  
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w trybie mianowania przez komendanta hufca.   
 
Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkow-

skie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski 2010/2011.  
 

W rozkazie L.5, na liście instruktorów z czynnym prawem wyborczym  
nie powinny znaleźć się nazwiska następujących instruktorów, gdyż nie spełnili 
wymagań statutowych. 
 

 pwd. Wioleta Falkiewicz r 

 pwd. Beata Wolder 

 pwd. Paweł Wolder 

 phm. Krystyna Kalisz 

 dh. Maria Organiak 
 

Natomiast zgodnie ze Statutem ZHP, Ordynacją Wyborczą ZHP, na liście  
z czynnym prawem wyborczym, powinna być umieszczona  

 dh. Kinga Smoleńska – przyboczna 12 DSH „Porażka”,  
która opłaciła składki z drużyną i pełni funkcję z mianowania komendanta.  
 
 
 
 

C Z U W A J !  
 
/-/ hm. Sławomir Szałkucki 

 
 
 


