
Uchwała Nr 25/XL 

Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP 

z dnia 20 grudnia 2020 r.  

w sprawie wykładni § 65 Statutu ZHP  

(uchylenie przez władzę ZHP własnej uchwały o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego ZHP) 

 

 

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

 

§ 1. 

1. 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. 

2. Jeżeli zjazd nadzwyczajny ZHP został zwołany na wniosek co najmniej 1/3 komend 

chorągwi, uchylenie decyzji albo uchwały, o której mowa w ust. 1, może nastąpić, 

jeżeli w wyniku wcześniejszego wycofania wniosków przez komendy chorągwi liczba 

wnioskujących komend zmniejszy się poniżej 1/3 ich ogólnej liczby.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. 

 

 

Uzasadnienie 

Jeżeli prawo władz ZHP do wydawania decyzji i uchwał nie jest w Statucie ZHP w sposób 

szczególny ograniczony, to należy przyjąć że obejmuje ono nie tylko uprawnienie do 

stanowienia prawa, ale także uprawnienie do uchylania wcześniej ustanowionych norm 

niepotrzebnych, niewłaściwych, błędnych. Ponieważ Statut ZHP nie zawiera w tym zakresie 

ograniczeń dotyczących zwoływania zjazdu nadzwyczajnego ZHP – należy przyjąć, że 

uchylenie wcześniejszej decyzji lub uchwały o jego zwołaniu jest dopuszczalne. 

§ 65 ust. 3 Statutu ZHP („Zjazd nadzwyczajny ZHP obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których został zwołany.”) potwierdza, że to wyłącznie władza zwołująca Zjazd ma prawo 

proponowania programu zjazdu jego uczestnikom. Uczestnicy ci mogą tak zaproponowany 

program przyjąć w całości, w części albo odrzucić. Tak więc ostateczne określenie 

realizowanego programu zjazdu nadzwyczajnego ZHP wymaga zgodnej woli władzy ZHP 

zwołującej Zjazd i jego uczestników. 



Celem nałożonego w § 65 ust. 2 obowiązku ogłoszenia faktu zwołania zjazdu 

nadzwyczajnego z wyprzedzeniem co najmniej 6 tygodni jest zapewnienie jego uczestnikom 

możliwości odpowiedniego przygotowania, w tym przeprowadzenia konsultacji i dyskusji w 

swoich środowiskach. Ten okres jest jednak równocześnie na tyle długi, że powody leżące u 

podstaw zwołania zjazdu mogą stać się bezprzedmiotowe, mogą stracić na znaczeniu albo 

też szczególne okoliczności mogą spowodować, że organizacja zjazdu nadzwyczajnego w 

zaplanowanym terminie stanie się bezcelowa. Nie ma więc powodów, aby władza ZHP, która 

nie uznaje już za zasadne zwoływania zjazdu nadzwyczajnego ZHP, była do tego zmuszana a 

Związek był narażony na nieuzasadnione koszty. Dlatego władza ta musi mieć możliwość 

odstąpienia od swej decyzji albo uchwały (jej uchylenia). 

§ 66 ust. 3 potwierdza prawo delegatów do zachowania ważności mandatów przez cały okres 

kadencji, ale równocześnie bardzo precyzyjnie definiuje prawo tych delegatów do „udziału z 

głosem decydującym w zjazdach nadzwyczajnych ZHP zwoływanych w trakcie kadencji”. 

Oznacza to, że delegat nabywa uprawnienia do sprawowania mandatu dopiero z chwilą 

rozpoczęcia obrad zjazdu nadzwyczajnego ZHP, co oznacza, że ewentualne uchylenie decyzji 

albo uchwały o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego ZHP nie wpływa na posiadane uprawnienia 

delegata. 

 

 

Przewodniczący NSH ZHP 

(-) hm. Krzysztof Pater 

 


