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Załącznik do Uchwał CKR ZHP nr 72/XL/2021 

 

Warszawa, dnia 30.01.2021 r. 

 

Stanowisko 

Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP  

w sprawie zwołania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 

 

Uchwałą nr 207/2021 z 8 stycznia 2021 roku Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego 

zwołała XLII Zjazd Nadzwyczajny ZHP. Decyzja ta powoduje, że na wszystkich poziomach 

organizacji czas i energia instruktorów, zamiast na rozwiązywanie zdiagnozowanych już 

problemów Związku oraz bieżące działanie w czasie pandemii, zostaną poświęcone na prace 

związane z przygotowaniem się do Zjazdu ZHP. Zjazdu, w przypadku którego osiągnięcie 

ostatecznego celu w postaci skrócenia kadencji jest niepewne. Jako Centralna Komisja Rewizyjna 

Związku Harcerstwa Polskiego uważamy, że w sytuacji, gdy władze naczelne mają możliwość 

realizowania swoich zadań i wywiązywania się z obowiązków wynikających ze Statutu ZHP, 

zwoływanie Zjazdu Nadzwyczajnego nie jest konieczne. Nie dostrzegamy również w uchwałach 

Głównej Kwatery ZHP konkretnych i merytorycznych powodów zwołania Zjazdu 

Nadzwyczajnego.  

 

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym organem kontrolnym Związku 

Harcerstwa Polskiego odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. CKR ZHP jest organem, który czuwa 

nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa oraz 

sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową Związku pod względem legalności, 

rzetelności, gospodarności i celowości.  Jako członkowie CKR ZHP znamy nasze obowiązki 

i rozumiemy wagę zadania do jakiego zostaliśmy powołani przez XL Zjazd ZHP, dlatego staramy 

się wywiązywać z naszych powinności rzetelnie i obiektywnie.  Działając w oparciu o Statut ZHP, 

wskazujemy problemy i zagrożenia dla Związku, gdyż jest to zadaniem Centralnej Komisji 

Rewizyjnej ZHP, zadaniem, którego celem jest pozostawienie organizacji w lepszej kondycji niż na 

początku kadencji. Niewychwycone w porę błędy, nieprawidłowości czy też brak reakcji ze strony 

organu kontrolnego, może przełożyć się na negatywne konsekwencje dla organizacji a tym 



  

samym dla wszystkich członków Związku Harcerstwa Polskiego. Mamy świadomość, 

że poruszamy się w bardzo „delikatnej materii”, gdyż niejednokrotnie tematy i problemy, którymi 

się zajmujemy, wymagają zwrócenia uwagi na zauważone nieprawidłowości i niekorzystne dla 

Związku Harcerstwa Polskiego działania, które dotyczą decyzji konkretnych osób i władz. Zawsze 

jednak staramy się oceniać jakość i efekt działań, a nie osoby.  

 

Jako Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, z niepokojem stwierdzamy, że definiowanie 

zagrożeń i nieprawidłowości dotyczących ZHP traktowane jest przez niektórych instruktorów 

w Związku, jako forma ataku personalnego CKR ZHP na poszczególnych członków władz. Martwi 

nas fakt, że rozmowa, która dotyczyć powinna szukania najlepszych rozwiązań i likwidowania 

problemów ZHP, zastępowana jest populistyczną dyskusją o „kryzysie” lub „konflikcie”. 

 

Działając w oparciu o Statut ZHP, współpracujemy ze wszystkimi władzami naczelnymi 

Związku Harcerstwa Polskiego.  Jako Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jesteśmy przekonani, 

że Statut ZHP wyposaża władze naczelne we wszystkie niezbędne uprawnienia i narzędzia 

do rozwiązania bieżących problemów, pod warunkiem, że właściwe władze przyjmą na siebie 

powierzoną im odpowiedzialność i będą wywiązywać się ze swoich obowiązków.  

 

Niezależnie od podjętych w najbliższym czasie decyzji, w bieżącym roku odbędzie się 

zwykły Zjazd ZHP. Mamy nadzieję, że praca, którą wykonujemy pozwoli delegatom na systemowe 

rozwiązanie dostrzeżonych problemów i umożliwi nowo wybranym władzom naczelnym 

rozpoczęcie kadencji z pełnym i obiektywnym obrazem sytuacji Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

Do niniejszego stanowiska Centralna Komisja Rewizyjna ZHP załącza dokument „Droga do 

XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP” kalendarium wydarzeń wraz z komentarzem. 

 

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP 

 



  

„Droga do XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP” kalendarium wydarzeń wraz z komentarzem CKR ZHP 

L.p. Data Jednostka Dokument Opis 

1. 07.06.2020 RN ZHP Uchwała nr 55/XL W sprawie częściowej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP w roku 2019 

2. 20.09.2020 RN ZHP Uchwała nr 59/XL W sprawie oceny działalności Głównej Kwatery ZHP za rok 2019 w obszarze finansowym 

3. 12.09.2020 CKR ZHP Uchwała nr 59/XL/2020 W sprawie przebiegu dokonywania ocen członków Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję 
Rewizyjną ZHP za rok 2019 

4. 26.09.2020 CKR ZHP Uchwała nr 62/XL/2020 W sprawie zatwierdzenia analizy sprawozdania finansowego za rok 2019 

5. 26.09.2020 CKR ZHP Uchwała nr 63/XL/2020 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZHP za rok 2019 

6. 26.09.2020 CKR ZHP Uchwała nr 64/XL/202 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Głównej Kwatery ZHP i podległych jej 

jednostek samobilansujących za rok 2019 

7. 26.09.2020 CKR ZHP Uchwała nr 65/XL/2020 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP – wraz z 

jednostkami samobilansującymi za rok 2019 

(…) W związku z Uchwałą nr 35/XL/2019 z dnia 15 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu 

Głównej Kwatery ZHP na dany rok, Centralna Komisja Rewizyjna ZHP nie zatwierdza sprawozdania z wykonania 

budżetu Głównej Kwatery ZHP - wraz z jednostkami samobilansującymi (…). 

8. 16.10.2020 CKR ZHP Uchwała nr 66/XL/2020 

W sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery Związku Harcerstwa 

Polskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku  

CKR ZHP nie udzieliła absolutorium: 

hm. Krzysztofowi Osmańskiemu – Skarbnikowi ZHP* 

hm. Markowi Boraczyńskiemu – Skarbnikowi ZHP* 

hm. Annie Nowosad – Naczelniczce ZHP 

*nie pełnił funkcji w momencie głosowania 

Uchwała zawierała uzasadnienie; 

Uchwała zawierała wniosek „o wygaszenie mandatu hm. Anny Nowosad – Naczelnik ZHP” 

9. 19.10.2020 
Sekretariat 

RN ZHP 
Mail Prośba o udostępnienie dokumentów wskazanych w uchwale CKR ZHP nr 66/XL/2020 

10. 20.11.2020 CKR ZHP 

Pismo L.dz. 

114/CKR/2020 do 

Przewodniczącego ZHP 

Dotyczące uzasadnienia wniosku Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP o wygaszenie mandatu 

Naczelniczki ZHP – hm. Anny Nowosad – przekazane do wiadomości GK ZHP 

Dodatkowo przesłano dokumenty wskazane w prośbie z 19 października 2020 r.  

https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EWW4b_4UjmBBqw7UNvLLXlABaN796jbavER_9BoBoaJKgw?e=9g3Xdm
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EZ1bYK8KLtBFtWjKpUMW73AB2DKOCqLjSoMgzLw3kwCEtA?e=dcOs9E
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EZ6DeGQm2SJNnnNx6S5vEzcBWAXj_MqwIWP-QZrO5y1ynQ?e=mpxLIO
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/Ed62iRp58-BMmaaC3F2vWKgBKKbgkkeMvlkAgHNDC7Sugg?e=oSeNgh
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EYCffNYKOUhJqZdZk6xJzXcBFAKjjHiEwmVaaHR-x_Uhqw?e=ZRR1L6
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EYBMvYnLtmxArSvVmfyXchABfpSL6_WrzjnSBk15IkoLnw?e=vBct50
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/ETYLQm8VXJNErz2pTKQmfVMB_pcrCs4T2rsMtT8h_Sssxg?e=fay8rH
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ckr_zhp_pl/EYg2OirlNAVArGHTwGfNF_UB4XXZHwO9aKqUgq_2riNrAQ?e=GTlklk
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ckr_zhp_pl/EVgA1nqEiUNCnePO2lIx2xMBHEp89ymEGWwTzNXtTlBDFA?e=GzfuF8
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ckr_zhp_pl/EVgA1nqEiUNCnePO2lIx2xMBHEp89ymEGWwTzNXtTlBDFA?e=GzfuF8
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ckr_zhp_pl/EVgA1nqEiUNCnePO2lIx2xMBHEp89ymEGWwTzNXtTlBDFA?e=GzfuF8


  

11. 02.12.2020 
Sekretariat 

RN ZHP 

Projekt porządku obrad 

Zbiórki RN ZHP 

 12-13.12.2020  

start 12 grudnia  

od g. 11:00 

12 grudnia 2020 Punkt 6. „Dyskusja nad wnioskiem CKR o wygaszenie mandatu Naczelnika ZHP” 

12. 

12.12.2020 

(przed zbiórką 

RN ZHP(!)) 

GK ZHP Uchwała 200/2020 

W sprawie zwołania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 

1. Główna Kwatera ZHP, działając na podstawie § 65 ust. 1 pkt 3) Statutu ZHP, zwołuje w terminie 23-24 stycznia 2021 

r. XLII Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 

2. Celem zjazdu zwołanego zgodnie z pkt 1 powyżej jest: 

1) przedstawienie przez Główną Kwaterę ZHP sprawozdania z działalności Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery 

ZHP, 

2) przedstawienie przez Przewodniczącego ZHP sprawozdania z działalności Przewodniczącego ZHP, 

3) przedstawienie przez Radę Naczelną ZHP sprawozdania z działalności Rady Naczelnej ZHP, 

4) przedstawienie przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP sprawozdania z działalności Centralnej Komisji 

Rewizyjnej ZHP, 

5) odwołanie Naczelnika ZHP, 

6) odwołanie Przewodniczącego ZHP, 

7) odwołanie Wiceprzewodniczących ZHP, 

8) odwołanie Rady Naczelnej ZHP, 

9) odwołanie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP,” (…) 

Fragment uzasadnienia dotyczący CKR ZHP: 

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa SARS-

CoV-2. Sytuację tę pogarsza ponowny kryzys władz naczelnych. 

Zjazd Nadzwyczajny zwołany przez Przewodniczącego ZHP na wniosek sześciu komend chorągwi w październiku 

2019 r. demokratycznie przedłużył* mandat Naczelniczce ZHP, tym samym ponowie obdarzając zaufaniem ją oraz 

cały jej zespół – przeciwko odwołaniu Naczelniczki ZHP zagłosowało 104 ze 178 delegatów. Mandat uzyskany przez 

Naczelniczkę ZHP podczas wyborów w 2017 r. został nie tylko demokratycznie podtrzymany, ale także wyraźnie 

wzmocniony. ** 

Pomimo tego***, Centralna Komisja Rewizyjna ZHP dokonując w październiku 2020 r. oceny za okres od stycznia 

do grudnia 2019 r., pokrywający się w ogromnej mierze z tym, który był analizowany przez XLI Zjazd Nadzwyczajny 

ZHP****, po uprzednim nieudzieleniu absolutorium, złożyła wniosek o wygaszenie mandatu Naczelniczki ZHP. Treść 

uzasadnienia, podobnie jak w 2019 r.,***** stawia pod znakiem zapytania adekwatność działań Centralnej Komisji 

Rewizyjnej ZHP.” (…) 

*Zjazd Nadzwyczajny nie poparł wniosku, przedstawionego przez wnioskodawców - 6 komend chorągwi, o 

odwołanie Głównej Kwatery ZHP i Naczelniczki ZHP, celem Zjazdu nie było „przedłużenie mandatu”. 

https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/ESZecuHcDVJKt7h7vYU6vgIB0f_qxKyNQco2g-FR_qbm7w?e=UjvoYF


  

**Brak w Statucie ZHP zapisu wskazującego, że „dobry” wynik głosowania dotyczącego danej władzy/osoby 

na Zjeździe zwalnia tę władzę/osobę w przyszłości z poddawania się ocenie, jeżeli ta jest zapisana w Statucie 

ZHP. 

***Materiały wykorzystane w prezentacji CKR ZHP podczas Zjazdu Nadzwyczajnego w większości dotyczyły 

oceny GK ZHP za rok 2018 (!) 

****Rok 2019 nie był wówczas „zamknięty”, nie istniały opracowania i dokumenty dotyczące jego oceny (np. 

wskazane w punkcie 1,2,4,5,6,7 niniejszego opracowania), a wymagane do oceny pracy GK ZHP za rok 2019. 

*****Uchwała 66/XL/2020 zawiera zdecydowanie bardziej szczegółowe i rozbudowane uzasadnienie niż 

uchwała dot. absolutorium za rok 2018, dodatkowe wątpliwości RN ZHP wyjaśnione zostały w piśmie 

114/CKR/2020 i przekazanych materiałach. Uchwała GK ZHP powstała przed (!) prezentacją CKR ZHP 

i dyskusją planowaną na zbiórce RN ZHP.  

Treść uzasadnienia wskazuje wiele dokumentów na podstawie których członkowie CKR ZHP podjęli 

indywidualne decyzje dotyczące oceny pracy poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP w roku 2019. 

Chcąc szukać konkretnych argumentów warto zapoznać się przynajmniej z dokumentami 1, 2 

zamieszczonymi w niniejszym zestawieniu, dodatkowo uwagi CKR ZHP znaleźć można w dokumentach 8, 10 

i 13 (prezentacja).  

13. 12.12.2020 CKR ZHP 
Informacja CKR ZHP na 

zbiórce RN ZHP 

Prezentacja przedstawiała proces oceny pracy Głównej Kwatery ZHP za rok 2019 i szczegółowo 

odnosiła się do wybranych uwag wskazanych w Uchwale nr 66/XL/2020 i piśmie L.dz. 114/CKR/2020  

14. 13.12.2020 RN ZHP Uchwała nr 62/XL 

W sprawie wniosku o zwołanie zjazdu zwykłego ZHP 

(…) 

1. Rada Naczelna ZHP uznaje, że argumenty Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP za wygaszeniem mandatu 

Naczelniczki ZHP są zbieżne z oceną dokonaną przez Radę Naczelną w zakresie stanu finansów i zarzadzania 

organizacją, są bardzo ważne oraz dobrze udokumentowane i mogą stanowić podstawę do wygaszenia mandatu 

Naczelniczki ZHP.  

2. Rada Naczelna ZHP jednocześnie, mając na uwadze zbieg terminów na rozliczenia zadań umów publicznych i 

sporządzenia sprawozdań finansowych oraz potencjalne trudności z ich rozliczaniem, podjęła decyzję o 

nieprocedowaniu wygaszenia mandatu Naczelniczki ZHP. 

3. Na podstawie §64 ust. 4 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP wnioskuje do Przewodniczącego ZHP o zwołanie zjazdu 

zwykłego ZHP, który odbędzie się w terminie nie później niż do 16 maja 2021 r. 

4. Rada Naczelna ZHP zobowiązuje GK ZHP do przygotowania na zjazd sprawozdania finansowego o stanie 

organizacji wraz ze wskazaniem podjętych zobowiązań finansowych należnych do uregulowania. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (…) 

https://gkzhp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ckr_zhp_pl/ETfsw9aOmodCme0koi0Xq_wBR52mUl-BhyrEL7tFR6L21Q?e=ALhhLR
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ckr_zhp_pl/ETfsw9aOmodCme0koi0Xq_wBR52mUl-BhyrEL7tFR6L21Q?e=ALhhLR
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EbWEOKzlAXVHn_VZXLPK-4ABeB6YYJJwY8jyO5xpXxGX_w?e=Sacxat


  

15. 12-13.12.2020 RN ZHP Zbiórka RN ZHP 
 Brak głosowania przez Radę Naczelną ZHP wniosku CKR ZHP o wygaszenie mandatu hm. Anny 

Nowosad – Naczelnik ZHP 

16. 20.12.2020 NSH ZHP Uchwała nr 24/XL 

W sprawie wykładni § 43 ust. 1 Statutu ZHP (zakończenie czteroletniej kadencji władz ZHP) 

(…) 

„Czteroletnia kadencja władz ZHP oznacza, że kolejny zjazd zwykły ZHP powinien rozpocząć się nie wcześniej niż  

15 dni przed i nie później niż 15 dni po identycznym dniu tego samego miesiąca, w którym cztery lata wcześniej 

rozpoczął się poprzedni zjazd zwykły ZHP.” (…) 

17. 20.12.2020 NSH ZHP Uchwała nr 25/XL 

W sprawie wykładni § 65 Statutu ZHP (uchylenie przez władzę ZHP własnej uchwały o zwołaniu 

zjazdu nadzwyczajnego ZHP) 

(…) 

„Władza ZHP, o której mowa w § 65 ust. 1 pkt 1-5 Statutu ZHP, ma prawo uchylić własną decyzję albo uchwałę o 

zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego ZHP do czasu rozpoczęcia jego obrad.” (…) 

18. 03.01.2021 CKR ZHP Uchwała nr 70/XL/2021 

W sprawie wniosku druha Sławomira Wasia z dnia 14 grudnia 2020 r. o stwierdzenie nieważności 

punktu 2 i 3 Uchwały nr 62/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 13 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o 

zwołanie zjazdu zwykłego ZHP. 

W Uchwale nr 62/XL RN ZHP unieważniono następujące zapisy: 

(…) 

1.  Rada Naczelna ZHP uznaje, że argumenty Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP za wygaszeniem mandatu 

Naczelniczki ZHP są zbieżne z oceną dokonaną przez Radę Naczelną w zakresie stanu finansów i zarzadzania 

organizacją, są bardzo ważne oraz dobrze udokumentowane i mogą stanowić podstawę do wygaszenia mandatu 

Naczelniczki ZHP.  

2. Rada Naczelna ZHP jednocześnie, mając na uwadze zbieg terminów na rozliczenia zadań umów publicznych i 

sporządzenia sprawozdań finansowych oraz potencjalne trudności z ich rozliczaniem, podjęła decyzję o 

nieprocedowaniu wygaszenia mandatu Naczelniczki ZHP. 

3. Na podstawie §64 ust. 4 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP wnioskuje do Przewodniczącego ZHP o zwołanie zjazdu 

zwykłego ZHP, który odbędzie się w terminie nie później niż do 16 maja 2021 r. 

4. Rada Naczelna ZHP zobowiązuje GK ZHP do przygotowania na zjazd sprawozdania finansowego o stanie 

organizacji wraz ze wskazaniem podjętych zobowiązań finansowych należnych do uregulowania. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (…) 

19. 08.01.2021 GK ZHP Uchwała nr 206/2021 
w sprawie uchylenia Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 200/2020 z dnia 12 grudnia 2020 r. o 

zwołaniu XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 

https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ckr_zhp_pl/EaJZlLtF_TFPhRfzO9ehvFoBK2UWmq2lboDay5COGDtOqg?e=gxQeLT
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ckr_zhp_pl/ESge_Im5sXRPv-eJZl6mlUQBJgLVoYx2yZ9NvxbVhW-asg?e=4pCD7r
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EdJ_oyeSS_5Kpvny2F0W00gBwaCSQca9dDuCzA7_TK7Gpg?e=opbKcn
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/Eay7OAX8T_ZLoASCBj8uy08BkFkGBB768CnnP9KbMx_5-g?e=B4kEl6


  

20. 08.01.2021 GK ZHP Uchwała nr 207/2021 

w sprawie zwołania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 

(…) 

1. Główna Kwatera ZHP, działając na podstawie § 65 ust. 1 pkt 3) Statutu ZHP, zwołuje  

w terminie 6-7 marca 2021 r. XLII Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 

2. Celem zjazdu zwołanego zgodnie z pkt. 1 powyżej jest: 

1) przedstawienie informacji Naczelnika ZHP o stanie realizacji uchwał Zjazdu ZHP oraz Strategii ZHP, 

2) przedstawienie informacji Przewodniczącego ZHP o stanie realizacji uchwał Zjazdu ZHP oraz Strategii ZHP, 

3) podjęcie uchwały lub uchwał umożliwiających skrócenie bieżącej kadencji władz naczelnych ZHP i 

wcześniejsze zwołanie zjazdu zwykłego ZHP, w tym w sprawie dokonania zmian w Statucie ZHP w 

powyższym zakresie. (…) 

21. 16-17.01.2021 RN ZHP Zbiórka RN ZHP 
Brak głosowania przez Radę Naczelną ZHP wniosku CKR ZHP o wygaszenie mandatu hm. Anny 

Nowosad – Naczelnik ZHP 

 

https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ckr_zhp_pl/EcA8yj_AGRFCjNFuYb-WzSUBN79iv2IX3ol8cwovBo4iGg?e=ffGFNu

