
Uchwała Nr 33/XL 

Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP 

z dnia 9 października 2021 r.  

w sprawie wykładni § 65 ust. 1 Statutu ZHP  

(forma wniosku komend chorągwi o zwołanie zjazdu nadzwyczajnego ZHP) 

 

 

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

 

§ 1. 

Obowiązek zwołania zjazdu nadzwyczajnego ZHP, przez władze naczelne ZHP, o których 

mowa  w  65 ust. 1 Statutu ZHP, występuje, gdy zostanie złożony wspólny lub jednolity 

wniosek co najmniej 1/3 komend chorągwi. Wniosek taki musi zawierać wskazanie 

wszystkich wnioskodawców a w przypadku gdy jest podpisywany odrębnie – każdy 

podpisany egzemplarz musi mieć identyczną treść.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 października 2021 r. 

 

 

 

Uzasadnienie 

Literalne brzmienie § 65 ust. 1 Statutu ZHP („na wniosek 1/3 komend chorągwi”) 

jednoznacznie wskazuje, że prawo komend chorągwi do wnioskowania o zwołanie zjazdu 

nadzwyczajnego ZHP zostało uwarunkowane złożeniem jednego wniosku, na co wskazuje 

liczba pojedyncza zastosowana w tym przepisie. Gdyby celem Statutu ZHP było dopuszczenie 

kumulowania indywidualnych wniosków (poszczególnych komend), tak aby w ostatecznym 

efekcie uzyskać wymaganą liczbę 1/3 komend chorągwi, to zastosowana by została inna 

redakcja tego przepisu – np. z wykorzystaniem liczby mnogiej albo identycznie jak w 

przypadku analogicznego rozwiązania w § 57 ust. 1 Statutu ZHP w odniesieniu do zjazdu 

nadzwyczajnego chorągwi („na żądanie 1/3  komend hufców”). 



W przypadku  gdy z przyczyn praktycznych sporządzenie wniosku w formie jednolitego 

dokumentu nie jest możliwe, lub nie jest dla wnioskodawców najdogodniejszym 

rozwiązaniem, jest dopuszczalne podpisanie odrębnych egzemplarzy przez różnych 

wnioskodawców (fizyczne lub np. z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego). Ale ich treść 

musi być jednolita.  

W powszechnej praktyce sporządzania wniosków formalnych w Polsce (a za takie należy 

uznać wniosek określony w § 65 ust. 1 Statutu ZHP) przyjmuje się, że powinien on zawierać 

oznaczenie wnioskodawcy albo wnioskodawców, adresata, treść, datę sporządzenia lub datę 

podpisania oraz podpis albo podpisy. Dlatego wniosek o zwołanie zjazdu nadzwyczajnego 

ZHP musi zawierać oznaczenie wszystkich wnioskodawców, co oznacza że „kroczące” 

przedkładanie wniosków kolejnych komend albo przedkładanie wniosków definiujących 

sprawy nad którymi zjazd ma obradować w sposób niejednorodny (tak aby adresat miał 

ustalać „część wspólną”) nie może zostać uznane za złożenie wniosku, o którym mowa w § 

65 ust. 1 Statutu ZHP. 

 

 

Przewodniczący NSH ZHP 

(-) hm. Krzysztof Pater 

 


