
 

Uchwała Nr 29/XL 

Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP 

z dnia 4  maja  2021 r.  

w sprawie wykładni § 21 ust. 1 pkt 2, 

w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, § 36 ust. 1 i § 58 ust. 3 i § 66 ust. 3 Statutu ZHP 

(charakter funkcji delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP) 

 

§ 1 

Funkcja delegata na zjazd chorągwi i delegata na Zjazd ZHP nie jest funkcją instruktorską. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021r. 

 

 

Uzasadnienie 

Przepisy Statutu ZHP określające status delegata na zjazd chorągwi i delegata na Zjazd ZHP  

są niejednoznaczne. W tej sytuacji każda norma Statutu odnosząca się do delegatów musi 

być interpretowana samoistnie, jakkolwiek z uwzględnieniem szerszego kontekstu, a przede 

wszystkim tych norm Statutu ZHP, które można uznać za normy o fundamentalnym 

znaczeniu.  

Taką normą o fundamentalnym znaczeniu jest określona w § 21 ust. 1 Statutu ZHP, w zdaniu 

wstępnym do wyliczenia, zasada, że funkcje instruktorskie „nie mają charakteru 

dorywczego”.  

Przepisy zawarte w § 58 ust. 3 i § 66 ust. 3 Statutu ZHP potwierdzają prawo delegatów do 

zachowania ważności mandatów przez cały okres kadencji, ale równocześnie bardzo 

precyzyjnie definiują prawo tych delegatów do „udziału z głosem decydującym w zjazdach … 

zwoływanych w trakcie kadencji”. Oznacza to, że delegat nabywa uprawnienia do 

sprawowania mandatu dopiero z chwilą rozpoczęcia obrad zjazdu. Ponieważ liczba zjazdów 

nadzwyczajnych jest w trakcie kadencji bardzo ograniczona, sprawowanie mandatu delegata 

podczas tych zjazdów, mimo że jest to sprawowanie mandatu członka władz ZHP, ma jednak 

bezdyskusyjnie charakter dorywczy. 



Na odrębność traktowania delegatów na zjazdy od członków innych władz ZHP wskazuje § 38 

Statutu ZHP („Postanowienia § 38 stosuje się odpowiednio do wyborów delegatów na zjazd 

chorągwi i ZHP”). Została ona także potwierdzona w uchwale NSH ZHP Nr 12/XL z dnia 16 

czerwca 2018 r.  w sprawie wykładni § 37 ust. 1 w związku z § 58 ust. 3 i § 66 ust. 3 Statutu 

ZHP (mandat delegata na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP), w której wskazano że: „zaprzestanie 

pełnienia funkcji instruktorskiej przez delegata na zjazd chorągwi albo Zjazd ZHP w trakcie 

trwania kadencji nie powoduje utraty mandatu delegata”. 

 

 

Przewodniczący NSH ZHP 

(-) hm. Krzysztof Pater 

 

 


