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Uchwała Nr 41/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP  

z dnia 9 listopada 2017 roku  

w sprawie wykładni postanowień § 49 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu ZHP 

(określenie „rozpatruje” w kontekście zakresu przedmiotowego obrad 

zjazdu sprawozdawczego hufca) 

 

 

Naczelny Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 

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

 

§ 1 

Rozpatrzenie, o którym mowa w § 49 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu ZHP: 

1) sprawozdań władz hufca, w tym sprawozdania finansowego za okres od 

ostatniego zjazdu zwykłego hufca, 

2) opinii komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności 

komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, 

nie wymaga podejmowania uchwał przez zjazd sprawozdawczy hufca. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie 

Postanowienia § 49 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu ZHP stanowią, iż: 

„2. Zjazd sprawozdawczy hufca: 

1) rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za 

okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, 

2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie 

działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,” 

 

Postanowienia § 48 ust. 3 pkt 3 i 4 Statutu ZHP stanowią, iż: 

„3. Zjazd zwykły hufca: 

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od 

ostatniego zjazdu zwykłego, 

4) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie 

działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca i na 
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wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w przedmiocie 

absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres 

pomiędzy zjazdami zwykłymi hufca,” 

Zdaniem NSH ZHP pojęcie „rozpatruje” użyte w § 49 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu ZHP nie 

wiąże się z podejmowaniem uchwały przez zjazd sprawozdawczy hufca w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania władz hufca, opinii komisji rewizyjnej hufca i komendy 

chorągwi. 

W odniesieniu do postanowień § 49 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu ZHP mowa jest o 

rozpatrywaniu sprawozdań i opinii na zjeździe sprawozdawczym hufca bez ich 

zatwierdzania,  w odróżnieniu od postanowień § 48 ust. 3 pkt 3 Statutu ZHP, które 

nakładają na zjazdy zwykłe hufców obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia w 

formie uchwały zjazdu zwykłego hufca sprawozdania władz hufca. 

W związku z powyższym w opinii NSH ZHP samo rozpatrywanie sprawozdań i opinii 

nie wymaga podejmowania na zjeździe sprawozdawczym hufca uchwał w sprawie 

ich zatwierdzenia. Jednocześnie NSH ZHP wyjaśnia, że właściwe rozpatrzenie 

sprawozdań i opinii władz ZHP przez zjazdy hufców, chorągwi, Zjazd ZHP wymaga 

dopuszczenia przez prezydium zjazdu do dyskusji nad przedstawionym 

sprawozdaniem lub opinią. 

 

 

 

 
 Przewodniczący  
 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP 
 
 hm. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc 

 


