
Uchwała nr 17/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP  

z dnia 19 września 2015 roku 

w sprawie wykładni postanowień § 43 ust. 1 

w związku z postanowieniami § 21 ust. 1 pkt 2 i § 37 ust. 1 Statutu ZHP 

(czynne prawo wyborcze ustępujących członków władz ZHP) 

 

 

Naczelny Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 

postanowień § 73 ust. 3 Statutu ZHP, uchwala, co następuje: 

Postanowienia § 43 ust. 1 Statutu ZHP stanowią: 

„1. Kadencja władz ZHP trwa cztery lata. Kadencja władz wybranych na zjeździe 

sprawozdawczym hufca lub na zjeździe nadzwyczajnym kończy się w dniu 

najbliższego zjazdu zwykłego.” 

Postanowienia § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu ZHP stanowią: 

„1. Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to 

jest: 

(…) 

2) funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru.” 

Postanowienia § 37 ust. 1 Statutu ZHP stanowią: 

„1. Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, 

którzy opłacili podstawową składkę członkowską.” 

Mając na względzie powyższe postanowienia NSH ZHP przedstawia następujące 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. § 43 ust. 1 stanowi, że kadencja kończy się w dniu zjazdu, czy w takim razie dzień 

zjazdu jest dniem granicznym i jest wliczany do zakończonej kadencji, czy też 

jest wliczany do nowej kadencji, a może wliczany jest jednocześnie i do 

kończącej i do zaczynającej się kadencji? 

NSH ZHP: Dla ustępujących władz dzień zjazdu zwykłego jest ostatnim dniem 

kadencji. Dla władz wybranych jest pierwszym dniem nowej kadencji. 

2. Czy członkowie władz ZHP kończący kadencję, a nie pełniący innej funkcji 

instruktorskiej niż ta, o której mowa w § 21 ust 1 pkt 2 Statutu ZHP, posiadają na 

zjeździe zwykłym czynne prawo wyborcze, a jeśli tak to, do którego momentu? 

  



NSH ZHP: Zgodnie z § 51 Statutu ZHP członkowie ustępujących władz hufca, tj. 

komendant, członkowie komendy, członkowie komisji rewizyjnej i członkowie sądu 

harcerskiego, posiadają na zjeździe zwykłym czynne prawo wyborcze aż do jego 

zakończenia. 2 Zgodnie z § 58 ust. 1 Statutu ZHP członkowie ustępującej komendy 

chorągwi, w tym komendant chorągwi, posiadają na zjeździe zwykłym czynne prawo 

wyborcze aż do jego zakończenia. Członkowie pozostałych ustępujących władz 

chorągwi nie posiadają czynnego prawa wyborczego i uczestniczą w zjeździe chorągwi 

z głosem doradczym. 

Zgodnie z § 66 ust. 1 Statutu ZHP Przewodniczący ZHP i członkowie ustępującej 

Głównej Kwatery ZHP, w tym Naczelnik ZHP, posiadają na Zjeździe zwykłym ZHP 

czynne prawo wyborcze aż do jego zakończenia. Członkowie pozostałych ustępujących 

władz naczelnych ZHP nie posiadają czynnego prawa wyborczego i uczestniczą w 

Zjeździe ZHP z głosem doradczym. 

3. Czy członkowie nowo wybranych władz, a nie pełniący w momencie wyboru innej 

funkcji instruktorskiej, nabywają z chwilą wyboru czynne prawo wyborcze na 

zjazd zwykły, na którym zostali wybrani? 

NSH ZHP: Członkowie wybranych władz ZHP nie nabywają czynnego prawa wyborczego 

na zjazd, na którym zostali wybrani. Będą oni mogli uczestniczyć w kolejnych 

zjazdach z głosem decydującym w trakcie swojej kadencji, na zasadach określonych 

dla zjazdów hufców (§ 51 Statutu ZHP), zjazdów chorągwi (§ 58 Statutu ZHP), Zjazdu 

ZHP (§ 66 Statutu ZHP). 

4. Jak należy prawidłowo stosować zapis § 43 ust. 1 w związku z czynnym prawem 

wyborczym członków ustępujących władz oraz członków nowo wybranych władz, 

w sytuacji, gdy zjazd został zwołany na dłużej niż jeden dzień? Czy członkowie 

władz ustępujących w drugim dniu zjazdu tracą czynne prawo wyborcze 

wynikające z nie pełnienia funkcji instruktorskiej (przy założeniu, że jedyną 

funkcją instruktorską była funkcja we władzach zakończonej kadencji)? 

NSH ZHP: Na zasadach określonych w odpowiedzi na pytanie nr 2 członkowie 

ustępujących władz ZHP uczestniczą w zjeździe z głosem decydującym aż do jego 

zakończenia. Członkowie wybranych władz nie uczestniczą z głosem decydującym w 

zjeździe, na którym zostali wybrani. Ilość dni zjazdu nie ma w tym przypadku 

znaczenia. 

5. Jak należy prawidłowo stosować zapis § 43 ust. 1 w związku z czynnym prawem 

wyborczym członków ustępujących władz oraz członków nowo wybranych władz, 

w sytuacji, gdy w trakcie zjazdu zostanie ogłoszona wielodniowa przerwa (zgodnie 

z pkt. 8 Ordynacji wyborczej ZHP)? Czy członkowie władz ustępujących po 

wznowieniu obrad zjazdu po wielodniowej przerwie w zjeździe tracą czynne 

prawo wyborcze wynikające z nie pełnienia funkcji instruktorskiej (przy 

założeniu, że jedyną funkcją instruktorską była funkcja we władzach zakończonej 

kadencji)?  

  



NSH ZHP: Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 4 NSH ZHP stwierdza, że 

członkowie ustępujących władz ZHP biorą udział w zjeździe z głosem decydującym aż 

do jego zakończenia, o ile w pierwszym dniu zjazdu przysługiwało im czynne prawo 

wyborcze 3 zgodnie ze wskazanymi postanowieniami statutowymi (§§ 51, 58, 66 

Statutu ZHP). Członkowie wybranych władz nie uczestniczą z głosem decydującym w 

zjeździe, na którym zostali wybrani. Przerwa w zjeździe i długość jej trwania nie ma 

w tym przypadku znaczenia. 
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