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Druhny i Druhowie 

Podjąłem dziś decyzję o zwołaniu Zjazdu nadzwyczajnego ZHP w najbliższym możliwym terminie, czyli 

w dniach 26-27 października 2019 r. 

Jako Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego jestem statutowo zobowiązany do zwołania 

Zjazdu nadzwyczajnego ZHP na wniosek 1/3 komend chorągwi. Winienem uczynić to niezwłocznie. 

Uchwały komend zawierające taki wniosek otrzymałem z Chorągwi Zachodniopomorskiej, 

Wielkopolskiej, Krakowskiej, Dolnośląskiej, Mazowieckiej oraz Kujawsko-Pomorskiej, ostatnią z datą 

podjęcia w dniu 28 sierpnia 2019 r.  

To wyjątkowa w skali naszej organizacji sytuacja, na którą duży wpływ miała decyzja Centralnej 

Komisji Rewizyjnej ZHP o braku absolutorium dla pięciu z ośmiu członków Głównej Kwatery ZHP i to, 

co się w wyniku tej decyzji wydarzyło. 

Biorąc powyższe fakty pod uwagę i wynikającą z tego trudną sytuacją organizacji wypowiedzieć się 

powinna najwyższa władza  ZHP. Stojąc na straży obowiązujących w ZHP zasad oraz Statutu ZHP, 

podjąłem zatem decyzję o zwołaniu Zjazdu nadzwyczajnego ZHP, na którym delegaci będą mieli 

możliwość zapoznania się z bieżącą sytuacją w ZHP, rzetelnej dyskusji i podjęcia odpowiedzialnych 

decyzji.  

Wyznaczony termin Zjazdu nadzwyczajnego ZHP został ograniczony jedynie 6 tygodniowym okresem 

wskazanym przez  Statut ZHP. Uważam, że Zjazd nadzwyczajny powinien odbyć się jak najszybciej, 

aby skierować toczącą się dyskusję instruktorską na odpowiedzialną rozmowę o autentycznej sytuacji 

naszej organizacji i problemach, które winna rozwiązać  najwyższa władza, jaką jest Zjazd 

nadzwyczajny ZHP. 

Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno działania Centralnej Komisji Rewizyjnej przy podejmowaniu 

decyzji o absolutorium dla członków Głównej Kwatery jak i decyzje komend chorągwi, które 

wnioskowały o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego, są statutowymi kompetencjami tych władz. 

Korzystanie z nich to wyraz szanowania praw demokracji i praworządności w naszej organizacji.  

Sześć tygodni, jakie wyznacza Statut to czas na rzetelne przygotowanie Zjazdu Nadzwyczajnego. 

Zapraszam do otwartej i szczerej rozmowy o stanie organizacji, prowadzonej z kulturą i w braterskiej 

atmosferze. 

Czuwaj! 

hm. Dariusz Supeł 

Przewodniczący ZHP 


