
Uchwała nr 15/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego  

z dnia 16 czerwca 2018 r.  

w sprawie wykładni § 37 ust. 5 Statutu ZHP  

(kadencyjność niektórych władz) 

 

Na podstawie § 73 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 

1. Sprawowanie funkcji przez pełną kadencję, o którym mowa w § 37 ust. 5 

Statutu ZHP oznacza: 

1) objęcie tej funkcji podczas zwykłego zjazdu hufca, zwykłego zjazdu 

chorągwi albo zwykłego Zjazdu ZHP i jej pełnienie do kolejnego, 

odpowiednio, zwykłego zjazdu hufca, zwykłego zjazdu chorągwi albo 

zwykłego Zjazdu ZHP, 

2) objęcie tej funkcji podczas zwykłego zjazdu hufca, zwykłego zjazdu 

chorągwi albo zwykłego Zjazdu ZHP i zakończenie jej pełnienia przed 

kolejnym, odpowiednio, zwykłym zjazdem hufca, zwykłym zjazdem 

chorągwi albo zwykłym Zjazdem ZHP – jeżeli na okres do tego kolejnego 

zwykłego zjazdu nie został dokonany wybór następcy. 

2. Ograniczenie sprawowania niektórych funkcji przez okres nie dłuższy, niż dwie 

kolejne pełne kadencje, o którym mowa w § 37 ust. 5 Statutu ZHP, oznacza, 

że: 

1) ponowne objęcie funkcji Przewodniczącego ZHP jest możliwe po okresie 

przerwy, trwającej co najmniej przez jedną pełną kadencję, licząc  

od zwykłego Zjazdu ZHP, na którym zakończyło się pełnienie drugiej 

kolejnej pełnej kadencji Przewodniczącego ZHP, 

2) ponowne objęcie funkcji Naczelnika ZHP jest możliwe po okresie 

przerwy, trwającej co najmniej przez jedną pełną kadencję licząc  

od zwykłego Zjazdu ZHP, na którym zakończyło się pełnienie drugiej 

kolejnej pełnej kadencji Naczelnika ZHP, 

3) ponowne objęcie funkcji komendanta tej samej chorągwi jest możliwe  

po okresie przerwy, trwającej co najmniej przez jedną pełną kadencję, 

licząc od zwykłego zjazdu chorągwi, na którym zakończyło się pełnienie 

drugiej kolejnej pełnej kadencji komendanta tej chorągwi, 

4) objęcie funkcji komendanta chorągwi przez osobę, która pełniła funkcję 

komendanta innej chorągwi przez dwie kolejne pełne kadencje jest 

możliwe po okresie przerwy, trwającej co najmniej przez jedną pełną 

kadencję, licząc od zjazdu chorągwi, na którym zakończyło się pełnienie 

drugiej kolejnej pełnej kadencji komendanta chorągwi, do dnia 

rozpoczęcia okresu, w którym po czterech latach mogą odbywać się 



zjazdy zwykłe chorągwi, zgodnie z terminarzem uchwalonym przez Radę 

Naczelną ZHP na podstawie § 42 Statutu ZHP, 

5) ponowne objęcie funkcji komendanta tego samego hufca jest możliwe  

po okresie przerwy, trwającej co najmniej przez jedną pełną kadencję, 

licząc od zwykłego zjazdu hufca, na którym zakończyło się pełnienie 

drugiej kolejnej pełnej kadencji komendanta tego hufca, 

6) objęcie funkcji komendanta hufca przez osobę, która pełniła funkcję 

komendanta innego hufca przez dwie kolejne pełne kadencje jest 

możliwe po okresie przerwy, trwającej co najmniej przez jedną pełną 

kadencję licząc od zjazdu hufca, na którym zakończyło się pełnienie 

funkcji komendanta hufca, do dnia rozpoczęcia okresu, w którym  

po czterech latach mogą odbywać się zjazdy zwykłe hufców, zgodnie  

z terminarzem uchwalonym przez Radę Naczelną ZHP na podstawie § 42 

Statutu ZHP. 

3. Przez przerwę trwającą co najmniej jedną pełną kadencję, o której mowa  

w ust. 2 pkt  1, 2, 3 i 5 należy rozmieć odpowiednio przerwę od zwykłego 

zjazdu hufca, zwykłego zjazdu chorągwi albo zwykłego Zjazdu ZHP  

do kolejnego, odpowiednio, zwykłego zjazdu tego samego hufca, zwykłego 

zjazdu tej samej chorągwi albo zwykłego Zjazdu ZHP. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 r. 

 

Uzasadnienie 

Ograniczenie biernego prawa wyborczego w zakresie liczby kolejnych pełnych 

kadencji możliwych do pełnienia zostało wprowadzone do Statutu ZHP w dniu  

10 czerwca 1995 r. Wówczas XXX Nadzwyczajny Zjazd ZHP wprowadził przepis  

(§ 36 ust. 5) w brzmieniu: „Funkcję Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP  

i komendanta chorągwi można sprawować nie dłużej niż przez trzy kolejne pełne 

kadencje”. XXXII Zjazd ZHP, obradujący w grudniu 2001 r., zmodyfikował ten 

przepis, zmniejszając liczbę kadencji do dwóch oraz dołączając komendantów 

hufców do grona osób objętych ograniczeniem, nadając temu przepisowi 

następujące brzmienie (wówczas jak i obecnie § 37 ust. 5): ”Funkcję 

Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, komendanta chorągwi i komendanta hufca 

można sprawować nie dłużej niż przez 2 kolejne, pełne kadencje”. 

Jak wynika z Uchwały Nr 12 Rady Naczelnej ZHP z 8 kwietnia 1995 r. w sprawie 

zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego, XXX Zjazd ZHP 

został zwołany „w celu dokonania poprawek w Statucie Związku Harcerstwa 

Polskiego dostosowując jego zapisy do zasad obowiązujących w światowych 

organizacjach skautowych.”. Dokonanie takich zmiany w Statucie ZHP miało 

umożliwić przywrócenie członkostwa ZHP w Światowej Organizacji Ruchu 



Skautowego (WOSM) i Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek 

(WAGGGS). 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadniczą przesłanką wykładni § 37 ust. 5 Statutu 

ZHP powinno być ustalenie, jakie ograniczenia czasowe w pełnieniu funkcji 

obowiązywały w światowym ruchu skautowym w 1995 r. Art. XII pkt. 4 

obowiązującej w 1995 r. Konstytucji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego 

(WOSM), dotyczący wyboru członków Komitetu Światowego stanowił: „Członek 

wybieralny nie może sprawować swojej funkcji przez dłużej niż sześć lat. Kadencja 

połowy członków wybieralnych upływa na każdej Konferencji co trzy lata, a na ich 

miejsce jest wybieranych sześciu nowych członków. Ustępujący członek może 

zostać ponownie wybrany po upływie trzech lat”. Zasada wyrażona w tym przepisie 

nadal obowiązuje w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Obecny art. XIII pkt 

3 Konstytucji WOSM stanowi: „Każdy członek wybrany przez Światową Konferencję  

Skautową jest  wybrany do  czasu następnej  Światowej Konferencji  Skautowej  

i może być ponownie wybrany jeden raz. Po dwóch kolejnych kadencjach 

ustępujący członek będzie miał prawo do ponownego wyboru po trzyletniej 

przerwie”. Te przepisy jednoznacznie wskazują, że celem zasady wprowadzonej  

do Statutu ZHP w 1995r. a obecnie zawartej w § 37 ust. 5 było ograniczenie liczby 

kolejnych pełnych kadencji, podczas których są sprawowane niektóre funkcje, 

jednakże bez zakazywania ponownego objęcia tych samych funkcji po okresie 

przerwy, trwającym co najmniej jedną pełną kadencję. 


