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STATUT ZHR
uchwalony przez I Walny Zjazd
w dniach 1 - 2 kwietnia 1989 r.

zmieniony uchwa³ami:

II Walnego Zjazdu w dniach
30 listopada - 1 grudnia 1990 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu
3 paŸdziernika 1992 r.
IV Walnego Zjazdu w dniach
24 - 26 lutego 1995 r.
VI Walnego Zjazdu w dniu
17 paŸdziernika 1999 r.
VII Zjazdu ZHR w dniu
24 listopada 2001 r.
VIII Zjazdu ZHR w dniu
27 marca 2004 r.
IX Zjazdu ZHR w dniu
23 kwietnia 2006 r.
X Zjazdu ZHR w dniu
12 kwietnia 2008 r.
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Rozdzia³ I
Nazwa, teren dzia³ania, siedziba
§1
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, w skrócie ZHR, zwany dalej Zwi¹zkiem jest stowarzyszeniem
zarejestrowanym i posiada osobowoœæ prawn¹.
§2
1. 58 Zwi¹zek prowadzi dzia³alnoœæ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju, w zakresie zadañ okreœlonych w § 6 ust. 9, je¿eli nie narusza to zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stron¹.
2. 38 Siedzib¹ Zwi¹zku jest miasto sto³eczne Warszawa.
§31
Zwi¹zek mo¿e tworzyæ terenowe jednostki organizacyjne na zasadach okreœlonych Statutem.

Rozdzia³ II
Charakter, cele i œrodki dzia³ania
§41
1. Zwi¹zek jest organizacj¹ ideowo-wychowawcz¹ skupiaj¹c¹ dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
2. Zwi¹zek pracuje metod¹ harcersk¹.
3. Idea³y wychowawcze Zwi¹zku okreœla Przyrzeczenie, Prawo Harcerskie oraz Obietnica i Prawo Zucha.

Przyrzeczenie Harcerskie
Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce, nieœæ chêtn¹
pomoc bliŸnim i byæ pos³usznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie
1.

Harcerz s³u¿y Bogu i Polsce
i sumiennie spe³nia swoje
obowi¹zki.

1.

Harcerka s³u¿y Bogu i Polsce
i sumiennie spe³nia swoje
obowi¹zki.

2.

Na s³owie harcerza polegaj
jak na Zawiszy.

2.

Na s³owie harcerki polegaj jak
na Zawiszy.

3.

Harcerz jest po¿yteczny
i niesie pomoc bliŸnim.

3.

Harcerka jest po¿yteczna
i niesie pomoc bliŸnim.

4.

Harcerz w ka¿dym widzi
bliŸniego, a za brata uwa¿a
ka¿dego innego harcerza.

4.

Harcerka w ka¿dym widzi
bliŸniego, a za siostrê uwa¿a
ka¿d¹ inn¹ harcerkê.

5.

Harcerz postêpuje po rycersku.

5.

Harcerka postêpuje po rycersku.

6.

Harcerz mi³uje przyrodê
i stara siê j¹ poznaæ.

6.

Harcerka mi³uje przyrodê
i stara siê j¹ poznaæ.

7.

Harcerz jest karny i pos³uszny
rodzicom i wszystkim swoim
prze³o¿onym.

7.

Harcerka jest karna i pos³uszna rodzicom i wszystkim swoim prze³o¿onym.

8.

Harcerka jest zawsze pogodna.

8.

Harcerz jest zawsze pogodny.

9.

Harcerka jest oszczêdna i ofiarna.

9.

Harcerz jest oszczêdny i ofiarny.

10. Harcerz jest czysty w myœli,
mowie i uczynkach,
nie pali tytoniu i nie pije
napojów alkoholowych.
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Obietnica Zucha
Obiecujê byæ dobrym zuchem i zawsze przestrzegaæ Prawa Zucha.

Prawo Zucha
1. Zuch kocha Boga i Polskê.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdê.
4. Zuch pamiêta o swoich obowi¹zkach.
5. Wszystkim z zuchem jest dobrze.
6. Zuch stara siê byæ coraz lepszy.

4.

5.
6.
7.
8.

39

Zwi¹zek wychowuje w oparciu o wartoœci chrzeœcijañskie. Jest organizacj¹ otwart¹ dla wszystkich osób
poszukuj¹cych wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy
czym instruktorki i instruktorzy s¹ chrzeœcijanami.
Zwi¹zek kontynuuje i rozwija tradycje polskiego skautingu i harcerstwa - w zwi¹zku z tym u¿ywa
tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.
Zwi¹zek jest niezale¿ny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.
Zwi¹zek opiera swoj¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ na spo³ecznej pracy cz³onków.
Zwi¹zek mo¿e nale¿eæ do miêdzynarodowych organizacji skautowych.
§51

Celem Zwi¹zku jest:
1. Wychowanie cz³owieka metod¹ harcersk¹:
- w myœl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,
- do œwiadomej postawy obywatelskiej w poczuciu wspó³odpowiedzialnoœci za losy w³asnej rodziny,
narodu i pañstwa polskiego.
2. Upowszechnianie w spo³eczeñstwie idea³ów harcerskich.
§61
Zwi¹zek realizuje swoje cele przez:
1. prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wœród swoich cz³onków metod¹ harcersk¹,
charakteryzuj¹c¹ siê nastêpuj¹cymi elementami:
a) dobrowolnym zobowi¹zaniem poprzez Obietnicê Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Prawo Zucha
i Prawo Harcerskie,
b) samodoskonaleniem poprzez stopnie i sprawnoœci,
c) wychowaniem poœrednim - przez dzia³anie: zabawê, grê, s³u¿bê,
d) spó³dzia³aniem i wspó³prac¹ pomiêdzy doros³ymi a dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz przyk³adem osobistym,
e) prac¹ w zespo³ach: systemem zastêpowym,
f) tworzeniem wspólnot, integracj¹ poprzez tradycjê i symbolikê,
2. organizowanie cz³onków Zwi¹zku w jednostkach organizacyjnych na zasadach okreœlonych w statucie,
3. kszta³cenie cz³onków Zwi¹zku.
4. 40 organizowanie dzia³añ spo³ecznych obejmuj¹cych w szczególnoœci:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielêgnowanie polskoœci oraz rozwój œwiadomoœci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
b) s³u¿bê na rzecz bliŸnich, w tym dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych oraz zadania w zakresie
ratownictwa i ochrony ludnoœci,
c) zadania w zakresie nauki, edukacji i oœwiaty, w tym tworzenie i utrzymywanie placówek szkoleniowych
i wychowawczych,
d) krajoznawstwo oraz organizacjê wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
e) zadania w zakresie ochrony przyrody i ekologii.
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5. publiczne wypowiadanie opinii o ¿ywotnych sprawach spo³ecznych, szczególnie dotycz¹cych wychowania.
6. 2 prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej,
7. tworzenie placówek wychowawczych i szkoleniowych,
8. rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiaj¹ siê celom Zwi¹zku, w szczególnoœci
z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami skautowymi na œwiecie oraz polskim
harcerstwem poza granicami kraju,
9.59 pomoc organizacjom harcerstwa polskiego dzia³aj¹cym poza granicami Kraju, prowadzon¹ na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w kraju dzia³ania tych organizacji,
10.3, 41, 46 podejmowanie tak¿e dzia³añ w zakresie:
a) pomocy spo³ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób; dzia³alnoœci charytatywnej;
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj¹cych bez pracy, szczególnie ludzi m³odych, w
tym rozwój przedsiêbiorczoœci;
c) dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych;
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia;
f) porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym;
g) upowszechniania wiedzy i umiejêtnoœci na rzecz obronnoœci pañstwa;
h) upowszechniania i ochrony wolnoœci i praw cz³owieka oraz swobód obywatelskich, a tak¿e dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój demokracji;
i) pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof, klêsk ¿ywio³owych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granic¹;
j) dzia³añ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami;
k) promocji i organizacji wolontariatu; dzia³alnoœci wspomagaj¹cej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarz¹dowe.
11.4 Podejmowanie innych inspirowanych przez cz³onków Zwi¹zku, zgodnych ze Statutem, dzia³añ o walorach
wychowawczych.

Rozdzia³ III
Cz³onkowie
§71
1. Cz³onkami Zwi¹zku mog¹ byæ zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy posiadaj¹cy miejsce
zamieszkania w Polsce.
2. Cz³onkami Zwi¹zku s¹:
a) instruktorki i instruktorzy,
b) uczestniczki i uczestnicy,
c) harcerki starsze i harcerze starsi,
d) cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy.
§ 7a 5
1. Cz³onkostwo ZHR jest dobrowolne i powstaje z chwil¹ przyjêcia kandydatki lub kandydata przez w³aœciw¹
w³adzê Zwi¹zku.
2. Cz³onkostwo Zwi¹zku ustaje na skutek:
a) wyst¹pienia z ZHR,
b) zwolnienia z ZHR,
c) œmierci cz³onka.
3. Cz³onkowie Zwi¹zku maj¹ prawo do dobrowolnego wyst¹pienia ze Zwi¹zku, po uprzednim z³o¿eniu
pe³nionych funkcji, je¿eli takie piastuj¹.
4. W³adze upowa¿nione do przyjmowania cz³onków mog¹ zwalniaæ ze Zwi¹zku cz³onków, którzy:
a) uporczywie lub w ra¿¹cy sposób nie wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków cz³onka Zwi¹zku okreœlonych
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w § 13 Statutu,
b) zalegaj¹ z op³acaniem sk³adek cz³onkowskich przez co najmniej 6 miesiêcy,
c) zostali prawomocnie skazani za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej.
5. Od decyzji o zwolnieniu z ZHR przys³uguje cz³onkom, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. a), c), d) Statutu,
prawo odwo³ania siê do S¹du Harcerskiego w terminie 1 miesi¹ca.
§81
1. Instruktorkami Zwi¹zku s¹ pe³noletnie harcerki, instruktorami - pe³noletni harcerze, przygotowani
do prowadzenia pracy wychowawczej i posiadaj¹cy stopieñ instruktorski:
a) harcmistrzyni albo podharcmistrzyni albo przewodniczki - w przypadku harcerek,
b) harcmistrza albo podharcmistrza albo przewodnika - w przypadku harcerzy.
2. Regulaminy stopni instruktorskich uchwala Naczelnictwo na wniosek Naczelniczki Harcerek i Naczelnika
Harcerzy.
3. Instruktorki przyjmuje i zwalnia komendantka chor¹gwi harcerek lub Naczelniczka Harcerek, instruktorów
- komendant chor¹gwi harcerzy lub Naczelnik Harcerzy.
4. Zasady przyjmowania, zwalniania, nagród i kar oraz zasady s³u¿by instruktorskiej okreœla regulamin s³u¿by
instruktorskiej, uchwalany przez Naczelnictwo.
5. Instruktorki i instruktorzy mog¹ skupiaæ siê w krêgach instruktorskich. Zasady dzia³ania krêgów
instruktorskich okreœla regulamin krêgów instruktorskich, uchwalany przez Naczelnictwo.
§96
1. Uczestniczkami i uczestnikami s¹ zuchy, harcerki, harcerze, wêdrowniczki i wêdrownicy zorganizowani
w gromady zuchowe, dru¿yny harcerek lub dru¿yny harcerzy, dru¿yny wêdrowniczek albo dru¿yny
wêdrowników.
2. Za zuchy, harcerki, harcerzy, wêdrowniczki, wêdrowników uwa¿a siê osoby przyjête do gromady lub
dru¿yny.
3. 7 Do gromady, dru¿yny przyjmuje i zwalnia z niej dru¿ynowa lub dru¿ynowy.
4. Przyjêcie uczestniczek i uczestników poni¿ej 16 roku ¿ycia nastêpuje za zgod¹ rodziców lub prawnych
opiekunów kandydatki albo kandydata.
5. Przyjmowanie i zwalnianie uczestniczek i uczestników z gromad i dru¿yn odbywa siê zgodnie z przepisami
odpowiednich regulaminów uchwalonych przez Naczelnictwo.
§ 10 6
1. 8 Harcerkami starszymi s¹ uczestniczki, harcerzami starszymi - uczestnicy, po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia.
2. Harcerki starsze i harcerze starsi mog¹ skupiaæ siê w krêgach harcerstwa starszego.
3. 9 Harcerki starsze i harcerzy starszych przyjmuje i zwalnia przewodnicz¹ca albo przewodnicz¹cy krêgu
harcerstwa starszego, lub w³aœciwa prze³o¿ona albo prze³o¿ony okreœleni w regulaminie wewnêtrznym.
4. 10 Zasady uczestnictwa harcerek starszych i harcerzy starszych w pracach Zwi¹zku oraz powo³ywania,
dzia³ania i rozwi¹zywania krêgów harcerstwa starszego okreœla regulamin harcerstwa starszego, uchwalany
przez Naczelnictwo.
§ 11 1
1. Cz³onkami wspó³dzia³aj¹cymi s¹ osoby pe³noletnie wspomagaj¹ce pracê Zwi¹zku.
2. Cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy skupieni s¹ w ko³ach przyjació³ harcerstwa (KPH). Mog¹ byæ tak¿e
zarejestrowani przy jednostce, z któr¹ wspó³dzia³aj¹.
3. Cz³onków wspó³dzia³aj¹cych przyjmuje i zwalnia zarz¹d ko³a przyjació³ harcerstwa lub w³adza jednostki,
przy której s¹ zarejestrowani.
4. Szczegó³owe zasady przyjmowania i zwalniania cz³onków wspó³dzia³aj¹cych oraz zasady dzia³ania KPH
okreœla regulamin kó³ przyjació³ harcerstwa i cz³onków wspó³dzia³aj¹cych, uchwalany przez Naczelnictwo.
§ 12 1
1. Wszyscy cz³onkowie maj¹ prawo do udzia³u w ¿yciu Zwi¹zku, korzystania z urz¹dzeñ, placówek Zwi¹zku,
zgodnie ze Statutem i regulaminami Zwi¹zku.
2. 11 Instruktorki i instruktorzy wpisani na listy instruktorek i instruktorów - mianowani lub wybrani na
Statut ZHR

12.04.2008

6

Biuro Naczelnictwa ZHR

okreœlon¹ funkcjê wychowawcz¹ w Zwi¹zku oraz posiadaj¹cy okreœlony przydzia³ s³u¿bowy, posiadaj¹
czynne prawo wyborcze do wszystkich w³adz Zwi¹zku.
3. 12 Instruktorki i instruktorzy posiadaj¹ bierne prawo wyborcze do w³adz Zwi¹zku z nastêpuj¹cymi
ograniczeniami:
a) do w³adz naczelnych Zwi¹zku mog¹ kandydowaæ instruktorki i instruktorzy w stopniu harcmistrzyni lub
harcmistrza albo podharcmistrzyni lub podharcmistrza,
b) na funkcjê Przewodnicz¹cego Zwi¹zku, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy oraz komendantki
chor¹gwi harcerek i komendanta chor¹gwi harcerzy, mog¹ kandydowaæ instruktorki w stopniu
harcmistrzyni albo instruktorzy w stopniu harcmistrza,
c) ograniczenia wynikaj¹cego z lit. a) nie stosuje siê do Zjazdu ZHR.
4. Harcerki starsze i harcerze starsi posiadaj¹ bierne prawo wyborcze do w³adz okrêgu i obwodu, z wy³¹czeniem
funkcji przewodnicz¹cego zarz¹du okrêgu.
5. Cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy posiadaj¹ bierne prawo wyborcze do w³adz okrêgu i obwodu, z wy³¹czeniem
funkcji przewodnicz¹cego zarz¹du okrêgu.
§ 13 1
1. Wszyscy cz³onkowie Zwi¹zku maj¹ obowi¹zek:
a) stosowania siê do postanowieñ Statutu oraz regulaminów Zwi¹zku,
b) op³acania sk³adek cz³onkowskich, chyba ¿e zostali zwolnieni z tego obowi¹zku na podstawie regulaminu
finansowo-gospodarczego uchwalonego przez Naczelnictwo,
c) aktywnego uczestnictwa w pracach w³asnej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
2. Instruktorki i instruktorzy, uczestniczki i uczestnicy oraz harcerki starsze i harcerze starsi maj¹ obowi¹zek
przestrzegaæ Prawa Harcerskiego (zuchy - Prawa Zucha).
3. Instruktorki i instruktorzy maj¹ ponadto obowi¹zek czynnego udzia³u w pracy wychowawczej Zwi¹zku.
4. Harcerki starsze i harcerze starsi oraz cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy maj¹ ponadto obowi¹zek krzewienia
i popularyzacji idei harcerskiej oraz wspierania dzia³alnoœci Zwi¹zku.
§ 14
(skreœlony) 13
§ 15 1
Cz³onek Zwi¹zku nie mo¿e nale¿eæ do innej organizacji ideowo - wychowawczej, która wykorzystuje: ideê,
metodê, tradycjê, nazewnictwo harcerskie albo skautowe.

Rozdzia³ IV 14
W³adze Zwi¹zku
§ 16 15
1. W³adzami Zwi¹zku s¹:
a) w³adze naczelne,
b) w³adze okrêgu,
c) komendantki i komendanci jednostek organizacyjnych wymienionych w § 31 Statutu,
d) zarz¹dy kó³ przyjació³ harcerstwa.
e) 47 zarz¹dy obwodów
2. W³adzami naczelnymi Zwi¹zku s¹:
a) Zjazd ZHR,
b) Rada Naczelna,
c) Naczelnictwo,
d) Przewodnicz¹cy,
e) Naczelniczka Harcerek,
f) Naczelnik Harcerzy,
g) Komisja Rewizyjna Zwi¹zku,
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h) S¹d Harcerski.
§ 17 1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

16 Zjazd

ZHR jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Zwi¹zku.
W ZjeŸdzie ZHR bior¹ udzia³:
a) delegatki wybrane przez instruktorki oraz delegaci wybrani przez instruktorów w proporcjach
odpowiadaj¹cych liczbom instruktorek i instruktorów, zgodnie z regulaminem wyborczym uchwalanym
przez Radê Naczeln¹,
b) z urzêdu cz³onkowie ustêpuj¹cej Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku i S¹du
Harcerskiego.
16 Zjazd ZHR:
a) decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i organizacyjnych Zwi¹zku,
b) wybiera cz³onków Rady Naczelnej Zwi¹zku, Przewodnicz¹cego, Naczelniczkê Harcerek, Naczelnika
Harcerzy, Komisjê Rewizyjn¹ Zwi¹zku i S¹d Harcerski,
c) przyjmuje sprawozdania Naczelnictwa, Przewodnicz¹cego, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy,
Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku, S¹du Harcerskiego i Rady Naczelnej,
d) 17 udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku i S¹dowi Harcerskiemu, a na wniosek Komisji
Rewizyjnej Zwi¹zku - Radzie Naczelnej i Naczelnictwu, Przewodnicz¹cemu, Naczelniczce Harcerek,
Naczelnikowi Harcerzy z zastrze¿eniem ust. 9.
e) uchwala Statut Zwi¹zku,
f) 18, 48 okreœla pocz¹tek i koniec dwuletniej kadencji w³adz Zwi¹zku, o których mowa w o których mowa w
§16 ust.1 lit. a), b) i e),
g) podejmuje decyzje o rozwi¹zaniu Zwi¹zku,
h) podejmuje decyzje o ³¹czeniu siê z innymi organizacjami.
16 Zjazd ZHR jest prawomocny przy obecnoœci co najmniej po³owy delegatek i delegatów pochodz¹cych
z wyboru.
16 Zjazd ZHR zwo³ywany jest raz na dwa lata przez Naczelnictwo.
16 Nadzwyczajny Zjazd ZHR jest zwo³ywany w okreœlonym celu przez Naczelnictwo z w³asnej inicjatywy
albo na wniosek Rady Naczelnej lub Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku albo na pisemne ¿¹danie po³owy
delegatów na ostatni Zjazd ZHR, w terminie nie póŸniejszym ni¿ dwa miesi¹ce od momentu z³o¿enia wniosku
w tej sprawie. Wnioskodawca podaje temat oraz propozycjê porz¹dku obrad.
16 W nadzwyczajnym ZjeŸdzie ZHR bior¹ udzia³ cz³onkowie w³adz naczelnych Zwi¹zku oraz delegatki
i delegaci wybrani na ostatni Zjazd ZHR.
16 Program obrad nadzwyczajnego Zjazdu ZHR nie mo¿e byæ rozszerzony poza sprawy, dla rozpatrzenia
których zosta³ zwo³any.
19 Naczelniczce Harcerek absolutorium udzielaj¹ delegatki na Zjazd ZHR, Naczelnikowi Harcerzy
absolutorium udzielaj¹ delegaci na Zjazd ZHR.
16

§ 18 1
1.
2.

16 Rada

Naczelna jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Zwi¹zku w okresie miêdzy Zjazdami ZHR.
Rada Naczelna sk³ada siê z 22 cz³onków wybranych przez Zjazd ZHR, Przewodnicz¹cego Zwi¹zku,
Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy oraz przewodnicz¹cych zarz¹dów okrêgów.
3. Rada Naczelna:
a) 20 powo³uje spoœród harcmistrzyñ i harcmistrzów Zwi¹zku - dwóch Wiceprzewodnicz¹cych, Sekretarza
Generalnego, Skarbnika, Komisarza Zagranicznego, Cz³onków Naczelnictwa, oraz odwo³uje z tych
funkcji,
b) wybiera i zwalnia Naczelnego Kapelana Zwi¹zku w porozumieniu z w³aœciw¹ w³adz¹ koœcieln¹,
b1) 21 ustala liczbê Cz³onków Naczelnictwa,
c) 16 wybiera Naczelniczkê Harcerek oraz Naczelnika Harcerzy w wypadku rezygnacji z pe³nienia tych
funkcji w okresie pomiêdzy Zjazdami ZHR,
d) 16 wyznacza spoœród wiceprzewodnicz¹cych pe³ni¹cego obowi¹zki Przewodnicz¹cego Zwi¹zku
w wypadku rezygnacji z pe³nienia tej funkcji w okresie pomiêdzy Zjazdami ZHR,
e) 16 interpretuje Statut Zwi¹zku i uchwa³y Zjazdu ZHR,
f) uchwala regulamin Rady Naczelnej, Naczelnictwa oraz regulamin wyborczy na Zjazd ZHR i regulamin
16
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4.

5.

6.

8.

okrêgu,
g) uchwala na wniosek S¹du Harcerskiego jego regulamin,
h) uchwala na wniosek Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku jej regulamin,
i) nadzoruje prace Naczelnictwa, przyjmuje jego roczne sprawozdania,
i') 52 ustala górn¹ sumê zobowi¹zañ, jakie mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ Naczelnictwo,
j) nadzoruje gospodarkê maj¹tkow¹ Zwi¹zku,
k) uchwala bud¿et i ustala wysokoœci sk³adek organizacyjnych,
l) 22, 53 zatwierdza sprawozdanie finansowe Zwi¹zku oraz rozpatruje sprawozdania z wykonania bud¿etu,
³) 23 tworzy i likwiduje okrêgi ZHR,
m) 24 rozpatruje odwo³ania od decyzji Naczelnictwa, o których mowa w § 19 ust. 3 lit. b),
n) 40 zatwierdza oraz rozwi¹zuje ruchy programowo-metodyczne.
16 Cz³onkowie Rady wybierani s¹ przez Zjazd ZHR na dwuletni¹ kadencjê spoœród instruktorek i instruktorów
w stopniu harcmistrzyni lub harcmistrza albo podharcmistrzyni lub podharcmistrza. W sytuacji zaistnienia
vacatu Rada mo¿e dokooptowaæ nowych cz³onków. Liczba dokooptowanych cz³onków nie mo¿e przekroczyæ
1/3 stanu Rady.
Zebrania Rady Naczelnej odbywaj¹ siê co najmniej raz na kwarta³. Zebranie zwo³uje Przewodnicz¹cy
lub jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Zwi¹zku. Rada Naczelna pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
Na ¿¹danie 1/3 cz³onków Rady lub Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy
s¹ zobowi¹zani zwo³aæ nadzwyczajne posiedzenie Rady Naczelnej, nie póŸniej ni¿ dwa tygodnie
od momentu z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
60 W posiedzeniach Rady Naczelnej w imieniu przewodnicz¹cego zarz¹du okrêgu, z prawem g³osu, mo¿e
wzi¹æ udzia³ inny cz³onek zarz¹du okrêgu - instruktor/instruktorka w stopniu co najmniej
podharcmistrza/podharcmistrzyni - na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez w³aœciwy zarz¹d okrêgu
§ 19 1

1. Naczelnictwo stanowi zarz¹d Zwi¹zku.
2. 25 W sk³ad Naczelnictwa wchodz¹: Przewodnicz¹cy, dwóch Wiceprzewodnicz¹cych, Naczelniczka Harcerek,
Naczelnik Harcerzy, Sekretarz Generalny, Skarbnik, Komisarz Zagraniczny, Naczelny Kapelan Zwi¹zku,
Cz³onkowie Naczelnictwa w liczbie nie wiêkszej ni¿ dwóch.
3. Naczelnictwo:
a) kieruje bie¿¹c¹ prac¹ Zwi¹zku,
b) 26, 42 nadzoruje dzia³alnoœæ terenowych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku i ruchów
programowo-metodycznych, w tym uchyla lub zawiesza decyzje niezgodne ze statutem, uchwa³ami
Zjazdów ZHR lub regulaminami Zwi¹zku, przy czym od takich rozstrzygniêæ przys³uguje odwo³anie do
Rady Naczelnej na zasadach okreœlonych w jej regulaminie,
c) uchwala instrukcje i regulaminy oraz inne przepisy wewnêtrzne z zastrze¿eniem postanowieñ
§ 17 ust. 2 lit. a), § 18 ust. 3 lit. f), § 22 ust. 7, § 23 ust. 5 Statutu,
d) 27 przygotowuje projekt bud¿etu Zwi¹zku oraz sprawozdanie z jego wykonania,
e) 16 sporz¹dza sprawozdania z dzia³alnoœci: roczne dla Rady Naczelnej oraz dwuletnie dla Zjazdu ZHR,
f) zatwierdza przewodnicz¹cych zarz¹dów okrêgów i skarbników zarz¹dów okrêgów,
g) 28 zarz¹dza maj¹tkiem Zwi¹zku,
h) 28 wykonuje uchwa³y Rady Naczelnej.
4. Zebrania Naczelnictwa zwo³uje Przewodnicz¹cy lub jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Zwi¹zku, co najmniej
dwa razy na trzy miesi¹ce. S¹ one prawomocne przy obecnoœci szeœciu cz³onków, o ile w tej liczbie jest
Przewodnicz¹cy lub jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
§ 20 1
1. Przewodnicz¹cy kieruje prac¹ Zwi¹zku.
2. 16 Przewodnicz¹cego wybiera Zjazd ZHR.
3. Przewodnicz¹cy:
a) koordynuje prace Rady Naczelnej i Naczelnictwa,
b) 29 jest najwy¿szym przedstawicielem Zwi¹zku w stosunkach zewnêtrznych,
c) 29 jest prze³o¿onym cz³onków Naczelnictwa,
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d) powo³uje i rozwi¹zuje wydzia³y i referaty Naczelnictwa oraz mianuje i zwalnia ich kierowników,
e) przedstawia kandydatów na funkcje Wiceprzewodnicz¹cych Zwi¹zku, Sekretarza Generalnego,
Skarbnika, Komisarza Zagranicznego, Cz³onków Naczelnictwa,
f) decyduje w sprawach nie zastrze¿onych dla innych w³adz.
§ 21 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naczelniczka Harcerek kieruje prac¹ Organizacji Harcerek.
Naczelnik Harcerzy kieruje prac¹ Organizacji Harcerzy.
16 Naczelniczkê Harcerek wybieraj¹ instruktorki bior¹ce udzia³ w ZjeŸdzie ZHR.
16 Naczelnika Harcerzy wybieraj¹ instruktorzy bior¹cy udzia³ w ZjeŸdzie ZHR.
Naczelniczka Harcerek jest prze³o¿on¹ instruktorek.
Naczelnik Harcerzy jest prze³o¿onym instruktorów.
§ 22 1

1. Komisja Rewizyjna Zwi¹zku jest organem kontroli wewnêtrznej Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
2. 30 Komisja Rewizyjna Zwi¹zku:
a) kontroluje dzia³alnoœæ w³adz Zwi¹zku oraz jednostek organizacyjnych pod wzglêdem przestrzegania przez
nie Statutu, regulaminów Zwi¹zku oraz powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
b) kontroluje gospodarkê maj¹tkow¹ Zwi¹zku,
c) przedstawia w³adzom Zwi¹zku i jednostkom organizacyjnym informacje, zalecenia, i wnioski wynikaj¹ce
z kontroli,
d) przedstawia Zjazdowi ZHR wnioski w sprawie absolutorium dla Rady Naczelnej, Naczelnictwa,
Przewodnicz¹cego, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy,
e) mo¿e uczestniczyæ w posiedzeniach Rady Naczelnej, Naczelnictwa, a tak¿e odprawach G³ównych Kwater,
f) przynajmniej raz w roku przedstawia Radzie Naczelnej informacje na temat przeprowadzonych kontroli.
3. Komisja Rewizyjna Zwi¹zku mo¿e zlecaæ realizacje zadañ kontrolnych komisjom rewizyjnym okrêgów,
a tak¿e bieg³ym i specjalistom.
16
4. Komisja Rewizyjna Zwi¹zku sk³ada siê z 7 cz³onków wybranych - spoœród harcmistrzyñ lub harcmistrzów
albo podharcmistrzyñ lub podharcmistrzów - przez Zjazd ZHR na dwuletni¹ kadencjê.
5. Komisja Rewizyjna Zwi¹zku konstytuuje siê na swoim pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem
Przewodnicz¹cego
Zjazdu,
wybieraj¹c
spoœród
cz³onków
Komisji:
Przewodnicz¹cego,
Wiceprzewodnicz¹cego i Sekretarza Komisji.
6. W przypadku zaistnienia vacatu Komisja dokonuje kooptacji z zachowaniem zasady okreœlonej w ust. 4.
7. Komisja Rewizyjna Zwi¹zku pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego na jej wniosek przez Radê
Naczeln¹.
8. Komisja Rewizyjna Zwi¹zku uchwala regulamin komisji rewizyjnej okrêgu.
9. Komisja Rewizyjna Zwi¹zku sprawuje nadzór merytoryczny nad dzia³alnoœci¹ komisji rewizyjnych okrêgów.
§ 23 1
1. S¹d Harcerski jest niezawis³¹ w³adz¹ s¹downicz¹ Zwi¹zku.
2. 16 S¹d sk³ada siê z piêciu cz³onków wybieranych przez Zjazd ZHR spoœród harcmistrzyñ i harcmistrzów
Zwi¹zku.
3. Cz³onkowie S¹du wybieraj¹ spoœród siebie Prezesa, Zastêpcê Prezesa i Sekretarza.
4. S¹d Harcerski:
a) rozpatruje apelacje cz³onków Zwi¹zku, wymienionych w § 7 ust. 2 lit. a) c) d), usuniêtych ze Zwi¹zku lub
w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez w³adze,
b) rozstrzyga wszelkie spory miêdzy cz³onkami Zwi¹zku, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. a) c) d) oraz
miêdzy tymi cz³onkami a w³adzami Zwi¹zku.
41. 31 S¹d Harcerski jest sta³ym s¹dem polubownym do rozstrzygania sporów maj¹tkowych pomiêdzy okrêgami
ZHR posiadaj¹cymi osobowoœæ prawn¹ oraz pomiêdzy tymi okrêgami a Zwi¹zkiem. Poddanie takiego sporu
rozstrzygniêciu S¹du Harcerskiego jest obowi¹zkowe.
5. S¹d pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego na jego wniosek przez Radê Naczeln¹.
6. W przypadku ust¹pienia cz³onka S¹du, uzupe³nienia jego sk³adu dokonuje siê przez kooptacjê spoœród
harcmistrzyñ i harcmistrzów Zwi¹zku.
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7. S¹d Harcerski jest niezawis³y w orzekaniu, a jego orzeczenia s¹ ostateczne.
§ 24 40
1. Oœwiadczenia woli za Zwi¹zek sk³adaj¹:
1) dwaj cz³onkowie Naczelnictwa, w tym Przewodnicz¹cy lub Skarbnik Zwi¹zku,
2) pe³nomocnicy - w zakresie okreœlonym w pe³nomocnictwie udzielonym w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.
2. Oœwiadczenia woli za okrêg posiadaj¹cy osobowoœæ prawn¹ sk³adaj¹:
1) dwaj cz³onkowie zarz¹du okrêgu, w tym przewodnicz¹cy zarz¹du okrêgu lub skarbnik okrêgu,
2) pe³nomocnicy - w zakresie okreœlonym w pe³nomocnictwie udzielonym w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.
§ 24a 54
1. Dla wa¿noœci wszelkich uchwa³ i decyzji kolegialnych w³adz Zwi¹zku wymagana jest, o ile Statut nie stanowi
inaczej, zwyk³a wiêkszoœæ g³osów przy obecnoœci wiêcej ni¿ po³owy osób uprawnionych do g³osowania. Dla
obliczenia zwyk³ej wiêkszoœci uwzglêdnia siê tylko g³osy oddane za i przeciw uchwale.
2. Rada Naczelna i Naczelnictwo oraz zarz¹dy okrêgów mog¹, w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, podejmowaæ
uchwa³y w trybie pisemnym lub za pomoc¹ œrodków bezpoœredniego komunikowania siê na odleg³oœæ.
Uchwa³a jest wa¿na, je¿eli wszyscy cz³onkowie organu zostali powiadomieni o jej treœci i wyrazili zgodê na
proponowany tryb jej podjêcia. Podejmowanie uchwa³ w tej formie nie jest dopuszczalne w sprawach person
alnych (wyboru, delegowania, zawieszenia, odwo³ania cz³onka w³adz) oraz w sprawach uchylania uchwa³ i
decyzji w ramach zwierzchnictwa s³u¿bowego.
§ 25 1
1. 32 Wszystkie w³adze Zwi¹zku pe³ni¹ swe funkcje spo³ecznie.
11. 33 W³adze naczelne oraz zarz¹dy i komisje rewizyjne okrêgów pochodz¹ z wyboru.
2. Wybory w³adz Zwi¹zku odbywaj¹ siê tajnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
3. 34, 49 Kadencja w³adz naczelnych, w³adz okrêgów i zarz¹dów obwodów trwa dwa lata, przy czym pocz¹tek i
koniec tej kadencji okreœla Zjazd ZHR.
4. Tej samej funkcji w Naczelnictwie nie mo¿na pe³niæ d³u¿ej ni¿ przez dwie kolejne kadencje.
5. 50 Nie mo¿na ³¹czyæ funkcji kierowniczej (komendantki, komendanta, przewodnicz¹cej, przewodnicz¹cego)
jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej Zwi¹zku oraz udzia³u we w³adzach naczelnych Zwi¹zku, w³adzach
okrêgów i w zarz¹dach obwodów z udzia³em w kierowniczych instancjach organizacji politycznych (wszystkich szczebli) bez wzglêdu na pe³nione tam funkcje.
6. 56 Nie mo¿na ³¹czyæ cz³onkostwa w S¹dzie Harcerskim, Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku oraz komisji rewizyjnej
okrêgu z udzia³em w innych w³adzach Zwi¹zku, z wyj¹tkiem udzia³u w ZjeŸdzie ZHR oraz zjazdach okrêgów.
7. Nie mog¹ pe³niæ funkcji we w³adzach nastêpnej kadencji cz³onkowie tych w³adz Zwi¹zku, które
nie otrzyma³y absolutorium.
55
8. (skreœlony)

Rozdzia³ V 35
Terenowe jednostki organizacyjne
§ 26
1. Terytorialnie Zwi¹zek dzieli siê na okrêgi, bêd¹ce terenowymi jednostkami organizacyjnymi. Okrêgi mog¹
posiadaæ osobowoœæ prawn¹.
2. Okrêgi tworzy i likwiduje Rada Naczelna z w³asnej inicjatywy, na wniosek Naczelnictwa albo
zainteresowanych instruktorek i instruktorów.
3. Zasiêg terytorialny okrêgu obejmuje jedno województwo, o ile Rada Naczelna nie postanowi inaczej.
4. Uchwa³a Rady Naczelnej w sprawie powo³ania okrêgu okreœla nazwê i siedzibê okrêgu, jego zasiêg
terytorialny oraz termin pierwszego zjazdu okrêgu.
5. W sk³ad okrêgu wchodz¹:
Statut ZHR

12.04.2008

11

Biuro Naczelnictwa ZHR

a) chor¹giew lub chor¹gwie harcerek,
b) chor¹giew lub chor¹gwie harcerzy,
c) inne jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na terenie okrêgu.
6. Okrêgi mog¹ dzieliæ siê na obwody.
§ 27
1. W³adzami okrêgu s¹:
a) zjazd okrêgu,
b) zarz¹d okrêgu,
c) komendantka chor¹gwi harcerek,
d) komendant chor¹gwi harcerzy,
e) komisja rewizyjna okrêgu.
2. Zjazd okrêgu jest najwy¿sz¹ w³adz¹ okrêgu. Do kompetencji zjazdu okrêgu nale¿y:
a) podejmowanie decyzji w przedmiocie osobowoœci prawnej okrêgu,
b) ustalanie liczby cz³onków zarz¹du okrêgu pochodz¹cych z wyboru,
c) wybór zarz¹du okrêgu,
d) wybór komisji rewizyjnej okrêgu,
e) rozpatrywanie sprawozdañ zarz¹du okrêgu oraz udzielanie absolutorium zarz¹dowi okrêgu.
3. Zjazd okrêgu zwo³uje zarz¹d okrêgu raz na dwa lata. Zarz¹d okrêgu z w³asnej inicjatywy albo na wniosek
Naczelnictwa lub Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku lub komisji rewizyjnej okrêgu lub co najmniej 1/3 liczby
instruktorek i instruktorów okrêgu zwo³uje nadzwyczajny zjazd okrêgu.
4. W sk³ad zarz¹du okrêgu wchodz¹:
a) z urzêdu: komendantka albo komendantki chor¹gwi harcerek, komendant albo komendanci chor¹gwi
harcerzy, okrêgowy kierownik kó³ przyjació³ harcerstwa lub przedstawiciel kó³ przyjació³ harcerstwa
z terenu okrêgu,
b) wybrani przez zjazd okrêgu cz³onkowie zarz¹du - w liczbie ustalonej przez zjazd okrêgu.
5. Zarz¹d okrêgu:
a) kieruje prac¹ Zwi¹zku na terenie okrêgu i reprezentuje okrêg,
b) wybiera spoœród siebie przewodnicz¹cego zarz¹du okrêgu oraz skarbnika zarz¹du okrêgu, których wybór
zatwierdza Naczelnictwo.
6. Komisja rewizyjna okrêgu sk³ada siê z trzech cz³onków wybranych przez zjazd okrêgu.
6a.57 W przypadku zaistnienia vacatu komisja dokonuje kooptacji z zachowaniem zasady okreœlonej w ust.6.
7. Komisja rewizyjna okrêgu jest organem kontroli wewnêtrznej, kontroluj¹cym dzia³alnoœæ w³adz i jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku na terenie okrêgu pod wzglêdem ich zgodnoœci ze Statutem i regulaminami
Zwi¹zku oraz powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
8. 43 (skreœlony)
9. Tryb tworzenia oraz likwidacji okrêgu, zasady powo³ywania, odwo³ywania i dzia³ania jego w³adz okreœlaj¹
regulamin okrêgu uchwalony przez Radê Naczeln¹ oraz regulamin komisji rewizyjnej okrêgu uchwalony
przez Komisjê Rewizyjn¹ Zwi¹zku.
1.
2.
3.
4.

5.

§ 28 51
Obwody powo³uje i likwiduje w³aœciwy zarz¹d okrêgu, na wniosek zainteresowanych œrodowisk,
powiadamiaj¹c o tym fakcie Naczelnictwo.
Strukturê, zasady dzia³ania, tryb powo³ywania i rozwi¹zywania obwodu okreœla regulamin obwodu, uchwalony przez Radê Naczeln¹.
Teren dzia³ania obwodu okreœla w³aœciwy zarz¹d okrêgu w momencie powo³ania obwodu.
W sk³ad obwodu wchodz¹:
a) hufiec lub hufce harcerek;
b) hufiec lub hufce harcerzy;
c) inne jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na terenie obwodu
W sk³ad zarz¹du obwodu wchodz¹:
a) z urzêdu: hufcowa lub hufcowe, hufcowy lub hufcowi, przedstawiciel kó³ przyjació³ harcerstwa z
terenu obwodu,
b) wybrani przez zbiórkê wyborcz¹ obwodu cz³onkowie zarz¹du, w liczbie ustalonej przez zbiórkê
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wyborcz¹ obwodu.
6. W³aœciwy zarz¹d okrêgu udziela pe³nomocnictw dla przewodnicz¹cego zarz¹du i skarbnika zarz¹du
obwodu do zawierania zobowi¹zañ formalno-prawnych i reprezentowania zarz¹du okrêgu na terenie
dzia³ania obwodu.
7. O ile nie mo¿na powo³aæ obwodu, w³aœciwy zarz¹d okrêgu mo¿e powo³aæ pe³nomocnika i okreœliæ jego
kompetencje.

Rozdzia³ VI
Struktura organizacyjna
§ 29 1
ZHR sk³ada siê z Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy oraz kó³ przyjació³ harcerstwa.
§ 30 36
1. Organizacj¹ Harcerek kieruje Naczelniczka Harcerek przy pomocy powo³anej przez siebie G³ównej Kwatery
Harcerek.
2. Organizacj¹ Harcerzy kieruje Naczelnik Harcerzy przy pomocy powo³anej przez siebie G³ównej Kwatery
Harcerzy.
§ 31 1
1. Gromady zuchowe, dru¿yny harcerek, dru¿yny harcerzy, dru¿yny wêdrowniczek, dru¿yny wêdrowników
dzia³aj¹ce na terenie obwodu lub okrêgu tworz¹ hufce ¿eñskie i mêskie.
2. Hufce ¿eñskie dzia³aj¹ce na terenie okrêgu tworz¹ chor¹giew harcerek, hufce mêskie dzia³aj¹ce na terenie
okrêgu tworz¹ chor¹giew harcerzy.
3. Chor¹gwie harcerek tworz¹ Organizacjê Harcerek, chor¹gwie harcerzy tworz¹ Organizacjê Harcerzy.
4. W uzasadnionych wypadkach mo¿na tworzyæ hufce na terenie mniejszym ni¿ obwód i chor¹gwie na terenie
mniejszym ni¿ okrêg.
5. 61 Krêgi harcerstwa starszego i krêgi instruktorskie s¹ powo³ywane na wniosek zainteresowanych.
Krêgi instruktorskie powo³uje Naczelnictwo".
6. Szczegó³owe zasady tworzenia, rozwi¹zywania i dzia³ania jednostek organizacyjnych Zwi¹zku okreœlaj¹
regulaminy, uchwalone przez Naczelnictwo.
§ 32
1. Prac¹ gromady, dru¿yny kieruje dru¿ynowa lub dru¿ynowy, prac¹ krêgu harcerstwa starszego i krêgu
instruktorskiego - przewodnicz¹ca lub przewodnicz¹cy krêgu.
2. Prac¹ hufca ¿eñskiego kieruje hufcowa, hufca mêskiego kieruje hufcowy.
3. Prac¹ chor¹gwi harcerek kieruje komendantka chor¹gwi harcerek, prac¹ chor¹gwi harcerzy komendant
chor¹gwi harcerzy - przy pomocy powo³anej przez siebie komendy chor¹gwi.
4. Szczegó³owe zasady tworzenia, rozwi¹zywania i dzia³ania jednostek organizacyjnych oraz zasady
mianowania, zwalniania i kompetencje komendantek, komendantów, hufcowych i dru¿ynowych
(przewodnicz¹cych) okreœlaj¹ regulaminy, uchwalone przez Naczelnictwo.
§ 33 1
1. Ko³a przyjació³ harcerstwa (KPH) dzia³aj¹ przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku oraz
przy Przewodnicz¹cym ZHR.
2. Dzia³alnoœæ kó³ przyjació³ harcerstwa na terenie okrêgu koordynuje okrêgowy kierownik KPH.
3. Zasady powo³ywania, rozwi¹zywania i dzia³ania KPH, powo³ywania i odwo³ywania, a tak¿e kompetencje
kierowników KPH oraz zasady dzia³ania cz³onków wspó³dzia³aj¹cych okreœla regulamin kó³ przyjació³
harcerstwa i cz³onków wspó³dzia³aj¹cych, uchwalany przez Naczelnictwo.
§ 34 1
1. Jednostki organizacyjne Zwi¹zku mog¹, w porozumieniu z w³aœciwymi w³adzami koœcielnymi, powo³ywaæ
kapelanów do funkcji duszpasterskich.
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2. Tryb powo³ywania i zasady pracy kapelanów okreœla regulamin, uchwalany przez Naczelnictwo - na wniosek
Naczelnego Kapelana Zwi¹zku.
§ 35 1
1. Naczelny Kapelan Zwi¹zku kieruje prac¹ duszpastersk¹ Zwi¹zku przy pomocy Rady Duszpasterskiej
Zwi¹zku.
2. Tryb powo³ywania i zasady pracy Rady Duszpasterskiej okreœla regulamin, uchwalany przez Naczelnictwo
- na wniosek Naczelnego Kapelana Zwi¹zku.
3. Naczelnego Kapelana Zwi¹zku wybiera i zwalnia Rada Naczelna w porozumieniu z w³aœciw¹ w³adz¹
koœcieln¹.
§ 36 1
1. Dla podtrzymania tradycji œrodowiska lub wspólnej pracy organizacyjnej i gospodarczej dru¿yn mog¹ powstawaæ szczepy, a w œrodowiskach, które w danym momencie nie mog¹ powo³aæ hufca - zwi¹zki dru¿yn.
2. Szczegó³owe zasady tworzenia, rozwi¹zywania i dzia³ania zwi¹zków dru¿yn i szczepów okreœlaj¹
regulaminy, uchwalone przez Naczelnictwo.

Rozdzia³ VII
Ruchy programowo-metodyczne
§ 37 1
Dla realizacji okreœlonych celów lub z uwagi na specyfikê dzia³ania, mog¹ powstaæ dobrowolne ruchy
programowo - metodyczne, skupiaj¹ce cz³onków i jednostki organizacyjne Zwi¹zku.
§ 38 1
44

Ruchy programowo - metodyczne mog¹ mieæ zasiêg œrodowiskowy, regionalny i ogólnozwi¹zkowy.
Zatwierdza je poprzez og³oszenie regulaminu wewnêtrznego oraz rozwi¹zuje:
a) Rada Naczelna, po zasiêgniêciu opinii Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy dotyczy ruchów
o zasiêgu ogólnokrajowym,
b) Naczelnictwo, po zasiêgniêciu opinii w³aœciwej komendantki chor¹gwi harcerek i w³aœciwego
komendanta chor¹gwi harcerzy - dotyczy ruchów o zasiêgu regionalnym lub œrodowiskowym.
§ 39 1
Cele oraz zasady funkcjonowania i organizacji ruchów programowo-metodycznych okreœlaj¹ ich wewnêtrzne
regulaminy, podlegaj¹ce zatwierdzeniu przez w³adzê wymienion¹ w § 38, przy czym:
a) ruchy programowo - metodyczne stanowi¹ p³aszczyznê wymiany doœwiadczeñ i upowszechniania
inicjatyw metodycznych i programowych lub wspó³pracy dru¿yn specjalistycznych albo zwi¹zanych
tradycj¹ i specyfik¹ dzia³ania.
b) ruchów programowo - metodycznych powinny zak³adaæ budowanie wspólnoty instruktorskiej Zwi¹zku;
ruchy te nie mog¹ utrudniaæ pracy jednostek organizacyjnych w okreœlonej Statutem strukturze Zwi¹zku.

Rozdzia³ VIII
Fundusze i gospodarka
§ 40 1
1. Maj¹tek Zwi¹zku stanowi¹:
a) nieruchomoœci i ruchomoœci bêd¹ce w³asnoœci¹ Zwi¹zku,
b) inne prawa maj¹tkowe,
c) fundusze.
2. Fundusze Zwi¹zku pochodz¹ z:
a) sk³adek cz³onkowskich,
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b) dochodów z dzia³alnoœci statutowej,
c) dotacji, darowizn, ofiarnoœci publicznej,
d) dochodów z maj¹tku,
e) dochodów z w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
f) spadków i zapisów.
3. Nabywania, zbywania oraz obci¹¿ania nieruchomoœci w imieniu Zwi¹zku, a tak¿e przyjmowania darowizn,
zapisów i spadków dokonuje Naczelnictwo Zwi¹zku albo inna umocowana przez nie osoba, przy czym
przyjêcie spadku mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Zasady prowadzenia gospodarki Zwi¹zku okreœlaj¹ regulaminy uchwalone przez Naczelnictwo.
§ 41 37
1. Zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej okreœla Naczelnictwo.
2. Dzia³alnoœæ gospodarcza Zwi¹zku mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie w formie spó³dzielni, spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ki akcyjnej, fundacji.

Rozdzia³ IX
Zmiana Statutu i rozwi¹zanie Zwi¹zku
§ 42 1
16 Uchwa³y w sprawie zmiany Statutu, ³¹czenia siê z innymi organizacjami i rozwi¹zania Zwi¹zku zapadaj¹
na ZjeŸdzie ZHR kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, w obecnoœci minimum po³owy uprawnionych
do wziêcia w nim udzia³u.
2. 16 Zjazd ZHR, podejmuj¹cy decyzjê o rozwi¹zaniu Zwi¹zku lub ³¹czeniu siê z innymi organizacjami,
rozporz¹dza maj¹tkiem Zwi¹zku.

1.
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Przypisy.
1 W brzmieniu ustalonym przez uchwa³ê IV Walnego Zjazdu ZHR z dnia 26 lutego 1995 r., zarejestrowanym postanowieniem

S¹du Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 1995 r. sygn. akt VII Ns Rej St 416/95
2 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 1 uchwa³y VI Walnego Zjazdu ZHR z dnia 17 paŸdziernika 1999 r. w sprawie zmiany

Statutu ZHR wpisan¹ do rejestru stowarzyszeñ postanowieniem S¹du Okrêgowego w Warszawie z dnia 27 marca 2000 r. sygn.
akt VII Ns Rej St 1759/99.
3 Dodany przez § 1 uchwa³y VII Zjazdu ZHR z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie zmian w Statucie ZHR wpisan¹ do Krajowego

Rejestru S¹dowego postanowieniem S¹du Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 9 paŸdziernika 2002 r., sygn. akt Wa
XXNsRejKRS 13100/02/327
4 W brzmieniu ustalonym przez uchwa³ê, o której mowa w przypisie 3.
5 Dodany przez § 1 pkt 2 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
6 Numeracja paragrafu zgodna z § 1 pkt 5 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
9 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
10 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
11 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 6 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
12 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 7 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
13 Przez § 1 pkt 8 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
14 Tytu³ Rozdzia³u IV w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
15 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
16 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 19 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
17 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 11 lit a) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
18 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 11 lit b) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
19 Dodany przez § 1 pkt 12 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
20 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 13 lit a) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
21 Dodany przez § 1 pkt 13 lit b) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
22 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 13 lit c) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
23 Dodany przez § 1 pkt 13 lit d) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
24 Dodany przez § 1 pkt 13 lit e) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
25 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 14 lit. a) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
26 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 14 lit. b) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
27 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 14 lit. c) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
28 Dodany przez § 1 pkt 14 lit. d) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
29 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 15 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
30 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 16 lit a) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
31 Dodany przez § 1 pkt 17 uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
32 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 18 lit a) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
33 Dodany przez § 1 pkt 18 lit b) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
34 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 18 lit c) uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
35 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 20
36 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21
37 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 22
38 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 1

uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
uchwa³y, o której mowa w przypisie 2.
uchwa³y, o której mowa w przypisie 40.

39 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 2 uchwa³y, o której mowa w przypisie 40.
40 W brzmieniu ustalonym przez uchwa³ê VIII Zjazdu ZHR z dnia 27 marca 2004 r., wpisan¹ do Krajowego Rejestru S¹dowego

postanowieniem S¹du Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 11 paŸdziernika 2004 r., sygn. akt Wa XXNsRejKRS
17861/4/651.
41 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt
42 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt
43 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt
44 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt
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4 uchwa³y, o której mowa w przypisie 40.
6 uchwa³y, o której mowa w przypisie 40.
8 uchwa³y, o której mowa w przypisie 40.
9 uchwa³y, o której mowa w przypisie 40.
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45 W brzmieniu ustalonym przez uchwa³ê nr XI IX Zjazdu ZHR z dnia 23 kwietnia 2006 r., wpisanym do Krajowego Rejestru

S¹dowego postanowieniem S¹du Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 12 marca 2007 r., sygn. akt WA.XII NS REJKRS/030646/06/335.
46 Dodany przez § 1 pkt 1 uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
47 Dodany przez § 1 pkt 2 lit a) uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
48 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 2 lit b) uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
49 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 2 lit c) uchwa³y, o której mowa w przypisie 45
50 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 2 lit d) uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
51 W brzmieniu wprowadzonym prez § 1 pkt 2 lit e) uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
52 Dodany przez § 1 pkt 3 uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
53 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 4 uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
54 Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) uchwa³y nr XI IX Zjazdu ZHR z dnia 23 kwietnia 2006 r., wpisany do Krajowego Rejestru

S¹dowego postanowieniem S¹du Rejowego dla m. st. Warszawy z dnia 25 paŸdziernika 2007 r., sygn. akt WA.XII NS REJKRS/029012/07/797.
55 Ze zmian¹ wprowadzon¹ przez § 1 pkt 5 lit. b) uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
56 W brzmieniu wprowadzonym prez § 1 pkt 6 uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
57 Dodany przez § 1 pkt 7 uchwa³y, o której mowa w przypisie 45.
58 W brzmieniu ustalonym przez uchwa³ê nr II X Zjazdu ZHR z dnia 12 kwietnia 2008 r.
59 W brzmieniu ustalonym przez uchwa³ê nr III X Zjazdu ZHR z dnia 12 kwietnia 2008 r.
60 Dodany przez uchwa³ê nr IV X Zjazdu ZHR z dnia 12 kwietnia 2008 r.
61 W brzmieniu ustalonym przez uchwa³ê nr V X Zjazdu ZHR z dnia 12 kwietnia 2008 r.

Statut ZHR

12.04.2008

