
Zarządzenie nr 2/R/XL 
Przewodniczącego Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP 

z dnia 1 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia wzorów corocznych sprawozdań sądów harcerskich 

i terminów ich składania 

 

 

Na podstawie § 13 ust. 5 Regulaminu sądów harcerskich ZHP (uchwała NSH ZHP Nr 21/XL 

z dnia 7.08.2019r.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się wzory corocznych sprawozdań składanych przez sądy harcerskie sądom wyższego 

stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Sądy harcerskie hufców są zobowiązane do składania sądom harcerskim chorągwi 

sprawozdań ze swej działalności do dnia 15 stycznia – za miniony rok kalendarzowy. 

2. Sądy harcerskie chorągwi są zobowiązane do składania Naczelnemu Sądowi 

Harcerskiemu ZHP sprawozdań ze swej działalności do dnia 31 stycznia – za miniony 

rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdania są wysyłane w formie elektronicznej ze skrzynki mailowej w domenie 

ZHP należącej do właściwego sądu lub członka sądu sporządzającego sprawozdanie. 

 

§ 3 

Pierwszym okresem objętym sprawozdaniami sporządzonymi według wzorów określonych w 

niniejszym zarządzeniu jest rok 2020. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Przewodniczący NSH ZHP 

 

(-) hm. Krzysztof Pater 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 1/R/XL 
Przewodniczącego NSH ZHP 
z dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

Wzory corocznych sprawozdań sądów harcerskich 



...................................... 
(miejscowość i data) 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI 

SĄDU HARCERSKIEGO HUFCA ………………………………. 

ZA ROK …………. 

 

 

 

Liczba członków sądu w dniu 1 stycznia  ……… 

Liczba członków sądu w dniu 31 grudnia ……… 

Liczba członków których mandat wygasł w roku sprawozdawczym
1
 ………. 

Liczba członków wybranych w skład sądu w roku sprawozdawczym
2
 …………  

 

 

 
  Liczba  
1. Posiedzenia plenarne  
 

2 Postępowania ugodowe  
2.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

2.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
2.2.1 zakończone ugodą  
2.2.2 umorzone (§36 ust. 10 Regulaminu)  

2.2.3 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

3 Postępowania dyscyplinarne – wnioski o ukaranie34  

3.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

3.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  

3.2.1 zakończone orzeczeniem  

3.2.2 przekształcone w postępowanie ugodowe i zakończone ugodą ((§38 ust. 8 pkt 1 

Regulaminu) 

 

3.2.3 umorzone (§35 ust. 1 Regulaminu)  

3.2.4 umorzone (§40 ust. 4 pkt 1 Regulaminu)  

3.2.5 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

 w tym zawieszone na podstawie §40 ust. 2 Regulaminu  

 

4 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o ukaraniu   

4.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

4.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
4.2.1 zakończone orzeczeniem  

4.2.2 umorzone (§41 ust. 2 Regulaminu)   

4.2.3 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

                                                 
1
 Nie wypełniać w roku kończącym kadencję sądu 

2
 Nie wypełniać w roku kończącym kadencję sądu 

3
 Dane ilościowe powinny wskazywać ilość osób obwinionych, także jeśli nastąpiło połączenie kilku spraw w 

jedno postępowanie  
4
 Nie uwzględniać  spraw rozpatrywanych ponownie w I instancji w związku z orzeczeniem sądu II instancji 

(§49 ust. 1 pkt 4 Regulaminu) 

 



5 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o zawieszeniu w prawach 
członka ZHP  

 

5.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

5.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
5.2.1 zakończone orzeczeniem  

5.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

5.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

4.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
6 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o zaliczeniu służby 

instruktorskiej 
 

6.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

6.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
6.2.1 zakończone orzeczeniem  

6.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

6.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

6.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

7 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o skreśleniu z list członków 
ZHP  

 

7.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

7.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
7.2.1 zakończone orzeczeniem  

7.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

7.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

7.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

 

 

Ewentualne dodatkowe uwagi i informacje: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stopień i funkcja osoby sporządzającej sprawozdanie) 

 

  



...................................... 
(miejscowość i data) 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI 

SĄDU HARCERSKIEGO CHORĄGWI ………………………………. 

ZA ROK …………. 

 

 

 

 

Liczba członków sądu w dniu 1 stycznia  ……… 

Liczba członków sądu w dniu 31 grudnia ……… 

Liczba członków których mandat wygasł w roku sprawozdawczym
1
 ………. 

Liczba członków wybranych w skład sądu w roku sprawozdawczym
2
 …………  

 

 

 

 

CZĘŚĆ 1 – DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI 
SĄDU HARCERSKIEGO CHORĄGWI 

 

 

 

 
  Liczba  
1. Posiedzenia plenarne  
 

2 Postępowania ugodowe  
2.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

2.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
2.2.1 zakończone ugodą  
2.2.2 umorzone (§36 ust. 10 Regulaminu)  

2.2.3 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

3 Postępowania dyscyplinarne w I instancji – wnioski o ukaranie34  

3.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

3.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  

3.2.1 zakończone orzeczeniem  

3.2.2 przekształcone w postępowanie ugodowe i zakończone ugodą ((§38 ust. 8 pkt 1 

Regulaminu) 

 

3.2.3 umorzone (§35 ust. 1 Regulaminu)  

3.2.4 umorzone (§40 ust. 4 pkt 1 Regulaminu)  

3.2.5 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

 w tym zawieszone na podstawie §40 ust. 2 Regulaminu  

                                                 
1
 Nie wypełniać w roku kończącym kadencję sądu 

2
 Nie wypełniać w roku kończącym kadencję sądu 

3
 Dane ilościowe powinny wskazywać ilość osób obwinionych, także jeśli nastąpiło połączenie kilku spraw w 

jedno postępowanie 
4
 Nie uwzględniać  spraw rozpatrywanych ponownie w I instancji w związku z orzeczeniem sądu II instancji 

(§49 ust. 1 pkt 4 Regulaminu) 



4 Postępowania dyscyplinarne w II instancji12  

4.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

4.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  

4.2.1 zakończone prawomocnym orzeczeniem (§49 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu)  

4.2.2 umorzone (§49 ust. 1 pkt 3 w związku z §40 ust. 4 pkt 1 Regulaminu)  

4.2.4 umorzone ((§49 ust. 1 pkt 3 w związku z §40 ust. 4 pkt 2 Regulaminu) – zawarcie 

przez strony ugody 

 

4.2.4 Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji (§49 ust. 1 

pkt 4 Regulaminu) 

 

4.2.5 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

 5 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o ukaraniu   

5.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

5.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
5.2.1 zakończone orzeczeniem  

5.2.2 umorzone (§41 ust. 2 Regulaminu)   

5.2.3 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

6 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o zawieszeniu w prawach 
członka ZHP  

 

6.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

6.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
6.2.1 zakończone orzeczeniem  

6.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

6.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

6.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

7 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o zaliczeniu służby 
instruktorskiej 

 

7.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

7.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
7.2.1 zakończone orzeczeniem  

7.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

7.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

7.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

8 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o skreśleniu z list członków 
ZHP  

 

8.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

8.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
8.2.1 zakończone orzeczeniem  

8.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

8.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

8.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dane ilościowe powinny wskazywać ilość osób obwinionych, także jeśli nastąpiło połączenie kilku spraw w 

jedno postępowanie 
2
 Uwzględnić łącznie odwołania od orzeczeń sądów harcerskich hufców i sądu harcerskiego chorągwi wydanych 

w I instancji 



CZĘŚĆ 2 – ZBIORCZE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI 
SĄDÓW HARCERSKICH HUFCA Z TERENU CHORĄGWI 

 
  Liczba  
1. Liczba sądów harcerskich hufców na terenie chorągwi w dniu 31 grudnia  
 

2 Postępowania ugodowe  
2.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

2.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
2.2.1 zakończone ugodą  
2.2.2 umorzone (§36 ust. 10 Regulaminu)  

2.2.3 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

3 Postępowania dyscyplinarne – wnioski o ukaranie12  

3.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

3.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  

3.2.1 zakończone orzeczeniem  

3.2.2 przekształcone w postępowanie ugodowe i zakończone ugodą ((§38 ust. 8 pkt 1 

Regulaminu) 

 

3.2.3 umorzone (§35 ust. 1 Regulaminu)  

3.2.4 umorzone (§40 ust. 4 pkt 1 Regulaminu)  

3.2.5 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

 w tym zawieszone na podstawie §40 ust. 2 Regulaminu  

 

4 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o ukaraniu   

4.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

4.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
4.2.1 zakończone orzeczeniem  

4.2.2 umorzone (§41 ust. 2 Regulaminu)   

4.2.3 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
5 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o zawieszeniu w prawach 

członka ZHP  
 

5.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

5.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
5.2.1 zakończone orzeczeniem  

5.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

5.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

4.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  
 

6 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o zaliczeniu służby 
instruktorskiej 

 

6.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

6.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
6.2.1 zakończone orzeczeniem  

6.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

6.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

6.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

                                                 
1
 Dane ilościowe powinny wskazywać ilość osób obwinionych, także jeśli nastąpiło połączenie kilku spraw w 

jedno postępowanie  
2
 Nie uwzględniać  spraw rozpatrywanych ponownie w I instancji w związku z orzeczeniem sądu II instancji 

(§49 ust. 1 pkt 4 Regulaminu) 

 



7 Postępowania odwoławcze –odwołania od decyzji o skreśleniu z list członków 
ZHP  

 

7.1.1 nie zakończone w poprzednim roku  

7.1.2 wszczęte w roku sprawozdawczym  
7.2.1 zakończone orzeczeniem  

7.2.2 umorzone (§42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu)   

7.2.3 umorzone (§42 ust. 2 pkt 2 Regulaminu)   

7.2.4 pozostałe do rozpatrzenia w kolejnym roku  

 

 

Ewentualne dodatkowe uwagi i informacje: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stopień i funkcja osoby sporządzającej sprawozdanie) 

 


