
 

 

 
 

Uchwała nr 1/2020 
Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

z 11 stycznia 2020 roku 
ws. trybu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 

 
 
Działając na podstawie § 43 ust. 2 pkt. 2 oraz 2  § 44 ust. 1 Statutu Związku 
Harcerstwa Polskiego Komisja Rewizyjna ZHP Chorągwi Krakowskiej postanawia: 

 
§ 1. 

Stwierdzić wygaśnięcie mandatu Hm. Andrzeja Wysokiego w związku ze złożoną 
osobiście rezygnacją w dniu 7 grudnia 2019.  

 
§ 2. 

Niezwłocznie uzupełnić swój stan osobowy przez wybór nowego członka. 
 

§ 3. 
Przed wyborem nowego członka przyjąć tryb zgłoszeń oraz rekrutacji . W tym celu 
zwraca się do Komendy Chorągwi o niezwłoczne opublikowanie właściwego 
komunikatu oraz formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 Przewodniczący 
 Komisji Rewizyjnej 
  
 hm. Mariusz Ślęzak 
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załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2020 
Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Krakowskiej 

z 11 stycznia 2020 r. 
 
Tryb uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Krakowskiej 
 

Statut Związku Harcerstwa Polskiego § 44 ust. 1 stanowi, że w przypadku 
wygaśnięcia mandatu władze niezwłocznie uzupełniają swój stan osobowy przez 
wybór nowych członków. 

Komisja Rewizyjna rozpoczyna czynności zmierzające do uzupełnienia 
swojego składu poprzez określenie trybu tego uzupełnienia.  

Dlatego też Komisja Rewizyjna zaprasza instruktorów i środowiska 
instruktorskie do zgłaszania kandydatur do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 
ZHP Chorągwi Krakowskiej. W tym celu zwraca się do Komendy Chorągwi 
o niezwłoczne opublikowanie właściwego komunikatu: 

 na chorągwianej stronie internetowej; 
 na chorągwianym profilu w portalu społecznościowym Facebook; 
 poprzez rozesłanie go e-pocztą do wszystkich hufców w Chorągwi; 
 w inny możliwy sposób zapewniający jego dotarcie do środowisk 

instruktorskich Chorągwi Krakowskiej. 
Powyższy komunikat powinien być ponowiony na 4 dni przed upływem terminu 
zgłoszeń. 

W wypadku publikacji elektronicznych komunikaty powinny zawierać aktywny 
odnośnik do opublikowanego na oficjalnej stronie formularza. 
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Treść komunikatu do opublikowania brzmi: 
W związku ze rezygnacją jednego z członków Komisji Rewizyjnej ZHP 

Chorągwi Krakowskiej następuje konieczność uzupełnienia składu. 
 Komisja Rewizyjna ZHP Chorągwi Krakowskiej zwraca się do instruktorów 

i do środowisk instruktorskich z prośbą o zgłaszanie kandydatur instruktorów 
do pracy w Komisji Rewizyjnej. 

Zgłoszeń kandydatów prosimy dokonywać na formularzu pobranym ze strony 
www.krakowska.zhp.pl. Wypełniony formularz należy dostarczyć w oryginale lub 
zeskanowany odpowiednio do biura Komendy Chorągwi lub na adres e-poczty: 
komisja.rewizyjna@krakowska.zhp.pl  do 31.01.2020 r.  

Rozpatrywane będą jedynie kandydatury instruktorów, którzy posiadają bierne 
prawo wyborcze. Wybór zostanie dokonany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
o którego terminie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadomi kandydatów 
za pośrednictwem e-poczty na adres wskazany w formularzu. 

Osoby te będą zaproszone i powinny wziąć udział w tym posiedzeniu celem 
przedstawienia się członkom Komisji Rewizyjnej oraz odpowiedzi na ewentualne 
pytania. Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybierze w drodze 
głosowania jednego kandydata i uzupełni w ten sposób swój skład.. 

Podejmując decyzję, Komisja Rewizyjna będzie kierowała się miedzy innymi: 
 doświadczeniem kandydata; 
 predyspozycjami do pracy kontrolno-rewizyjnej; 
 dyspozycyjnością; 
 zadeklarowanym przez kandydata obszarem możliwych prac. 
 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o podjętej uchwale powiadomi wszystkich 
kandydatów i Komendanta Chorągwi.  

W przypadku niewybrania kandydata procedura zostanie powtórzona. 
 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
hm. Mariusz Ślęzak 
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Formularz kandydata do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej. 
 
 
Stopień instruktorski, imię i nazwisko: 
............................................................................................. 
Numer ewidencyjny w ZHP: 
................................................................................................................ 
Aktualny przydział służbowy: 
.............................................................................................................. 
Aktualnie pełniona funkcja: 
.................................................................................................................. 
Numer telefonu kontaktowego (nieobowiązkowo): ................................................................. 
Adres e-poczty: 
.......................................................................................................................................... 
Deklaruję podjęcie instruktorskiej służby w Komisji Rewizyjnej Chorągwi 
Krakowskiej. 
Moje doświadczenia przydatne w pracy kontrolno-rewizyjnej: .......................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
Deklarowany obszar pracy (można zaznaczyć więcej niż jeden): 

 zespół analiz finansowo-gospodarczych 
 zespół analiz przedmiotowych i merytorycznych 
 zespół współpracy z komisjami rewizyjnymi hufców 
 inny zakres aktywności — jaki: ............................................................................................ 

Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze, ponieważ (proszę zaznaczyć): 
 mam zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok (2018/2019) oraz 
 mam opłaconą składkę członkowską 

 
 
Data i podpis kandydata: 
....................................................................................................................... 
 
Formularz należy dostarczyć do biura Komendy Chorągwi Krakowskiej w oryginale 
lub przesłać e-pocztą jego skan na adres: komisja.rewizyjna@krakowska.zhp.pl 


