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ROZDZIA£ 1.ROZDZIA£ 1.ROZDZIA£ 1.ROZDZIA£ 1.ROZDZIA£ 1.
Postanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólne

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
1. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim,

patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego.

2. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego mo¿e u¿ywaæ skró-
tu ZHP.

3. ZHP posiada osobowoœæ prawn¹. Osobowoœæ
prawn¹ posiadaj¹ tak¿e chor¹gwie jako terenowe
jednostki organizacyjne.

4. ZHP dzia³a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyj¹tkowych wypadkach ZHP mo¿e dzia³aæ za
granic¹ z ograniczeniami wynikaj¹cymi z § 16 ust. 2.

5. Siedzib¹ w³adz naczelnych ZHP jest miasto sto³ecz-
ne Warszawa.

6. Postanowienia Statutu, w których mowa o harce-
rzu, harcerzu starszym, wêdrowniku, instruktorze,
stosuje siê odpowiednio do harcerek, harcerek star-
szych, wêdrowniczek i instruktorek.

ROZDZIA£ 2.ROZDZIA£ 2.ROZDZIA£ 2.ROZDZIA£ 2.ROZDZIA£ 2.
CharakterCharakterCharakterCharakterCharakter, cele i œrodki dzia³ania, cele i œrodki dzia³ania, cele i œrodki dzia³ania, cele i œrodki dzia³ania, cele i œrodki dzia³ania

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
1. ZHP dzia³a zgodnie z zasadami, celami i metod¹

wprowadzonymi przez za³o¿yciela skautingu Rober-
ta Baden-Powella i rozwiniêtymi przez Andrzeja
Ma³kowskiego.

2. ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym
dla wszystkich bez wzglêdu na pochodzenie, rasê
czy wyznanie.

3. ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezale¿-
nym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i or-
ganizacji o charakterze politycznym. Nie mo¿na
wykorzystywaæ struktur ani symboli ZHP do pro-
wadzenia dzia³alnoœci politycznej.

4. ZHP jest cz³onkiem œwiatowej rodziny skautowej
zrzeszonej w Œwiatowej Organizacji Ruchu Skau-
towego (WOSM), Œwiatowym Stowarzyszeniu Prze-
wodniczek i Skautek (WAGGGS) i Miêdzynarodo-
wym Bractwie Skautów i Przewodniczek (ISGF).

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
1. Misj¹ ZHP jest wychowywanie m³odego cz³owieka,

czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kszta³towaniu charakteru przez stawianie wyzwañ.

2. ZHP wychowuje m³odych ludzi na prawych, aktyw-
nych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli
w duchu wartoœci zawartych w Prawie Harcerskim.

3. Podstaw¹ wychowania w ZHP s¹ normy moralne,
wywodz¹ce siê z uniwersalnych, kulturowych
i etycznych wartoœci chrzeœcijañstwa. ZHP uznaje
prawo ka¿dego cz³onka Zwi¹zku do osobistego wy-
boru systemu wartoœci duchowych.

4. Za g³ówne cele swojego dzia³ania ZHP uznaje:
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, in-

telektualnego, spo³ecznego, duchowego, emo-
cjonalnego i fizycznego rozwoju cz³owieka,

2) nieskrêpowane kszta³towanie osobowoœci cz³o-
wieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu
jego prawa do wolnoœci i godnoœci, w tym wol-
noœci od wszelkich na³ogów,

3) upowszechnianie i umacnianie w spo³eczeñstwie
przywi¹zania do wartoœci: wolnoœci, prawdy,
sprawiedliwoœci, demokracji, samorz¹dnoœci,
równouprawnienia, tolerancji i przyjaŸni,

4) stwarzanie warunków do nawi¹zywania i utrwa-
lania silnych wiêzi miêdzyludzkich ponad po-
dzia³ami rasowymi, narodowoœciowymi i wy-
znaniowymi,

5) upowszechnianie wiedzy o œwiecie przyrody,
przeciwstawianie siê jego niszczeniu przez cy-
wilizacjê, kszta³towanie potrzeby kontaktu z nie-
ska¿on¹ przyrod¹.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
1. Dla osi¹gniêcia swoich celów ZHP:

1) zrzesza swoich cz³onków w podstawowych jed-
nostkach organizacyjnych,

2) prowadzi ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹,
edukacyjn¹ i oœwiatow¹ wœród dzieci i m³odzie-
¿y, pos³uguj¹c siê harcersk¹ metod¹ wycho-
wawcz¹,

3) wypowiada siê w sprawach dzieci i m³odzie¿y,
upowszechnia prawa dziecka,

4) wspó³dzia³a z rodzicami, w szczególnoœci po-
przez ko³a przyjació³ harcerstwa, wspieraj¹c ich
w wychowaniu dzieci i m³odzie¿y,

5) kszta³tuje wiêzi miêdzypokoleniowe poprzez
dzia³ania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
szczególnie harcerskich seniorów i kombatan-
tów,

6) upowszechnia zasady wolnoœci i praw cz³owie-
ka, swobód obywatelskich, w tym równych
szans kobiet i mê¿czyzn,

7) przyczynia siê do budowania spo³eczeñstwa
obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspoma-
ga rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych,

8) kszta³tuje postawy patriotyczne poprzez upo-
wszechnianie tradycji narodowych, rozwój
œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej,

9) dzia³a na rzecz obronnoœci pañstwa i dzia³alno-
œci Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,

10) prowadzi dzia³ania w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-
go,

11) dba o dobra kultury zwi¹zane z histori¹ harcer-
stwa, chroni je i udostêpnia dla celów nauko-
wo-badawczych i wychowawczych,
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12) upowszechnia kulturê, tradycje i dorobek Rze-
czypospolitej Polskiej za granic¹,

13) prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz integracji euro-
pejskiej i wspó³pracy miêdzy spo³ecznoœciami,
w szczególnoœci z organizacjami skautowymi,

14) podejmuje zadania w zakresie wspó³pracy z Po-
loni¹ i Polakami poza granicami kraju,

15) prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz mniejszoœci na-
rodowych i etnicznych oraz kultywowania jê-
zyków regionalnych,

16) realizuje zadania w zakresie pomocy spo³ecz-
nej, w tym poprzez prowadzenie dzia³alnoœci
charytatywnej i opiekuñczej,

17) prowadzi dzia³ania na rzecz:
a) wyrównywania szans, zapobiegaj¹c wyklu-

czeniu spo³ecznemu,
b) resocjalizacji dzieci i m³odzie¿y nieprzysto-

sowanych spo³ecznie,
c) osób niepe³nosprawnych, a w szczególno-

œci rehabilitacjê i rewalidacjê dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej,

d) integracji i reintegracji zawodowej i spo³ecz-
nej,

18) prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie ratownictwa
i ochrony ludnoœci podczas stanów nadzwy-
czajnych i kryzysowych,

19) udziela pomocy ofiarom katastrof i klêsk ¿ywio-
³owych w kraju i za granic¹,

20) upowszechnia ideê wolontariatu,
21) organizuje wolontariuszy do realizacji celów

statutowych ZHP,
22) prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i kszta³ce-

niow¹ wœród osób doros³ych, w szczególno-
œci szkoli wolontariuszy,

23) organizuje przedsiêwziêcia zwi¹zane z rozwo-
jem zainteresowañ i specjalnoœci w zakresie
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajo-
znawstwa,

24) organizuje letni i zimowy wypoczynek w for-
mach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,

25) dzia³a na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, eko-
logii i ochrony zwierz¹t oraz ochrony dziedzic-
twa przyrodniczego,

26) dzia³a na rzecz promocji zdrowego trybu ¿ycia
oraz ochrony zdrowia,

27) inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w za-
kresie przeciwdzia³ania patologiom spo³ecz-
nym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i in-
nych uzale¿nieñ,

28) prowadzi dzia³ania na rzecz promocji zatrudnie-
nia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj¹cych
bez pracy i zagro¿onych zwolnieniem z pracy,

29) przygotowuje cz³onków organizacji do aktyw-
noœci na rynku pracy,

30) podejmuje dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ rozwój
przedsiêbiorczoœci, szczególnie wœród dzieci
i m³odzie¿y,

31) prowadzi dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ technicz-
nie, organizacyjnie i merytorycznie harcerskie
komendy oraz organizacje pozarz¹dowe i pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie,

32) tworzy i prowadzi oœrodki oraz placówki oœwia-
towo-wychowawcze, opiekuñczo-wychowaw-
cze,

33) tworzy i prowadzi oœrodki oraz placówki pro-
wadz¹ce dzia³ania w zakresie kultury,

34) prowadzi dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹
w szczególnoœci w utworzonych i prowadzo-
nych oœrodkach naukowo-badawczych,

35) prowadzi dzia³alnoœæ wydawnicz¹, radiow¹ i in-
formacyjn¹.

2. Dzia³ania wymienione w ust. 1 prowadzone s¹ jako
dzia³alnoœæ odp³atna i nieodp³atna po¿ytku publicz-
nego.

3. ZHP realizuje swoje cele oraz prowadzi dzia³alnoœæ
wychowawcz¹ opart¹ na metodzie harcerskiej tak-
¿e wœród osób niezrzeszonych w ZHP.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
1. Metoda harcerska to sposób dzia³ania odznaczaj¹-

cy siê:
–  pozytywnoœci¹,
–  indywidualnoœci¹,
–  wzajemnoœci¹ oddzia³ywañ,
–  dobrowolnoœci¹ i œwiadomoœci¹ celów,
–  poœrednioœci¹,
–  naturalnoœci¹,

bêd¹cy jednoczeœnie systemem wspierania samo-
rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów przez:

–  Przyrzeczenie i Prawo,
–  uczenie w dzia³aniu,
–  uczestnictwo w ma³ych grupach,
–  stale doskonalony i stymuluj¹cy program.

2. ZHP realizuje cele przez harcerski system wycho-
wawczy rozumiany jako jednoœæ zasad harcerskie-
go wychowania, metody i programu, w którym
istotn¹ rolê odgrywa osobisty przyk³ad instrukto-
ra.

3. Zasady harcerskiego wychowania to: s³u¿ba, bra-
terstwo, praca nad sob¹.

4. Program dzia³ania powstaje samorz¹dnie w dru¿y-
nach oraz w innych podstawowych jednostkach
organizacyjnych ZHP.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Wartoœci wychowawcze ZHP zawarte s¹ w Obietnicy
i Prawie Zucha, Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim oraz
Zobowi¹zaniu Instruktorskim.

Obietnica Zucha:
Obiecujê byæ dobrym zuchem, zawsze przestrzegaæ Pra-
wa Zucha.
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Prawo Zucha:
1. Zuch kocha Boga i Polskê.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdê.
4. Zuch pamiêta o swoich obowi¹zkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara siê byæ coraz lepszy.

Przyrzeczenie Harcerskie:
Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu
i Polsce, nieœæ chêtn¹ pomoc bliŸnim i byæ pos³uszn¹/
pos³usznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie:
1. Harcerz sumiennie spe³nia swoje obowi¹zki wyni-

kaj¹ce z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Na s³owie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest po¿yteczny i niesie pomoc bliŸnim.
4. Harcerz w ka¿dym widzi bliŸniego, a za brata uwa-

¿a ka¿dego innego harcerza.
5. Harcerz postêpuje po rycersku.
6. Harcerz mi³uje przyrodê i stara siê j¹ poznaæ.
7. Harcerz jest karny i pos³uszny rodzicom i wszyst-

kim swoim prze³o¿onym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczêdny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myœli, w mowie i uczynkach;

nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Zobowi¹zanie Instruktorskie:
Przyjmujê obowi¹zki instruktorki/instruktora Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego. Jestem œwiadoma/œwiadomy
odpowiedzialnoœci harcerskiego wychowawcy i opieku-
na. Bêdê dbaæ o dobre imiê harcerstwa, przestrzegaæ
Statutu ZHP, pracowaæ nad sob¹, pog³êbiaæ swoj¹ wie-
dzê i umiejêtnoœci. Wychowam swego nastêpcê. Po-
wierzonej przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego s³u¿by
nie opuszczê samowolnie.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
1. ZHP wspó³pracuje z organami w³adzy publicznej,

administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, placówka-
mi oœwiaty i wychowania, Wojskiem Polskim oraz
innymi s³u¿bami mundurowymi, Koœcio³em kato-
lickim i innymi koœcio³ami oraz zwi¹zkami wyzna-
niowymi, a tak¿e z organizacjami spo³ecznymi i pod-
miotami, których cele i dzia³alnoœæ nie s¹ sprzeczne
z celami ZHP.

2. ZHP korzysta ze wsparcia rodziców i pomocy ru-
chu przyjació³ harcerstwa.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
1. ZHP utrzymuje kontakty z dzieæmi i m³odzie¿¹ po-

lonijn¹ oraz Polakami mieszkaj¹cymi poza granica-
mi kraju.

2. ZHP wspó³dzia³a z organizacjami skautowymi zrze-
szonymi w WOSM, WAGGGS i ISGF.

3. ZHP mo¿e wspó³pracowaæ tak¿e z innymi organi-
zacjami, zw³aszcza dzieciêcymi i m³odzie¿owymi
w innych pañstwach oraz z organizacjami miêdzy-
narodowymi, których cele i dzia³alnoœæ nie s¹
sprzeczne z celami ZHP.

ROZDZIA£ 3.ROZDZIA£ 3.ROZDZIA£ 3.ROZDZIA£ 3.ROZDZIA£ 3.
Hymn, odznaki, symbole,Hymn, odznaki, symbole,Hymn, odznaki, symbole,Hymn, odznaki, symbole,Hymn, odznaki, symbole,
mundurmundurmundurmundurmundury organizacyjney organizacyjney organizacyjney organizacyjney organizacyjne

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
1. Hymnem ZHP jest pierwsza zwrotka wraz z refre-

nem pieœni „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”.
2. Tekst oraz zapis nutowy Hymnu ZHP stanowi za-

³¹cznik nr 1 do Statutu ZHP.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
1. Odznakami organizacyjnymi ZHP s¹:

1) dla zuchów – Znaczek Zucha przedstawiaj¹cy
g³ówkê bia³ego or³a i ¿ó³t¹ tarczê wschodz¹ce-
go s³oñca na niebieskim tle; podstaw¹ odznaki
jest czerwony prostok¹t z napisem „ZUCH”,

2) dla pozosta³ych cz³onków ZHP, którzy z³o¿yli
Przyrzeczenie Harcerskie – tradycyjny Krzy¿
Harcerski, wzorowany na orderze Virtuti Mili-
tari, z lilijk¹ w œrodku i wieñcem z liœci dêbo-
wych i laurowych, wplecionym w ramiona, oraz
napisem „CZUWAJ”.

2. Tradycyjnym znakiem ZHP jest harcerska lilijka z ini-
cja³ami has³a filaretów: Ojczyzna, Nauka, Cnota oraz
inicja³ami ZHP na przewi¹zce.

3. Odznakami przynale¿noœci cz³onków ZHP do
WOSM, WAGGGS i ISGF s¹ noszone na mundurze
symbole tych organizacji.

4. Wzór Znaczka Zucha, Krzy¿a Harcerskiego i lilijki
stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu ZHP.

5. Wzory innych odznak, odznaczeñ organizacyjnych
i symboli ZHP oraz sposób ich u¿ywania okreœla
G³ówna Kwatera ZHP.

§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
1. ZHP posiada sztandar i banderê.
2. Prawo posiadania sztandaru przys³uguje tak¿e

chor¹gwiom, hufcom, szczepom, zwi¹zkom dru-
¿yn oraz podstawowym jednostkom organizacyj-
nym ZHP.

3. Wzory sztandarów i zasady ich przyznawania oraz
wzór bandery i prawo jej posiadania okreœla G³ów-
na Kwatera ZHP.

§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
1. Podstawowym ubiorem organizacyjnym cz³onków

ZHP jest mundur.
2. Wzory mundurów i innych strojów organizacyjnych

oraz sposoby ich u¿ywania okreœla G³ówna Kwate-
ra ZHP.



STATUT ZHP 201244444

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
Jednostki organizacyjne ZHP mog¹ posiadaæ nazwy
i imiona. Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion okre-
œla G³ówna Kwatera ZHP.

ROZDZIA£ 4.ROZDZIA£ 4.ROZDZIA£ 4.ROZDZIA£ 4.ROZDZIA£ 4.
Cz³onkostwoCz³onkostwoCz³onkostwoCz³onkostwoCz³onkostwo

§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
Cz³onkostwo ZHP powstaje z chwil¹ wyra¿enia woli przy-
nale¿noœci do ZHP i uzyskania przydzia³u s³u¿bowego.

§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
1. Cz³onkiem ZHP mo¿e zostaæ ka¿dy, kto wyrazi wolê

przynale¿noœci do ZHP i dzia³ania zgodnego z za-
sadami i celami Zwi¹zku.

2. Osoby do lat 16 mog¹ nale¿eæ do ZHP za pisemn¹
zgod¹ rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16
1. Cudzoziemcy, mieszkaj¹cy stale lub czasowo w Pol-

sce, mog¹ byæ cz³onkami ZHP.
2. Osoby pochodzenia polskiego, mieszkaj¹ce czaso-

wo za granic¹, mog¹ nale¿eæ do jednostek ZHP pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ za granic¹ za zgod¹ w³aœci-
wej terytorialnie organizacji skautowej, nale¿¹cej do
WOSM i/lub WAGGGS.

§ 17§ 17§ 17§ 17§ 17
1. Cz³onkami ZHP s¹: zuchy, harcerze, harcerze star-

si, wêdrownicy, starszyzna i instruktorzy.
2. Zuchy sk³adaj¹ Obietnicê Zucha, a pozostali cz³on-

kowie ZHP sk³adaj¹ Przyrzeczenie Harcerskie.
3. Instruktorem zostaje siê po zdobyciu stopnia instruk-

torskiego i z³o¿eniu Zobowi¹zania Instruktorskiego,
z³o¿ywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. Instru-
ktorem mo¿e zostaæ osoba, która ukoñczy³a 16 lat.

§ 18§ 18§ 18§ 18§ 18
Cz³onkowie ZHP maj¹ przydzia³ s³u¿bowy.

§ 19§ 19§ 19§ 19§ 19
1. Cz³onkowie ZHP, maj¹cy op³acon¹ podstawow¹

sk³adkê cz³onkowsk¹, maj¹ prawo:
1) braæ udzia³ we wszystkich formach pracy har-

cerskiej, w szczególnoœci uczestniczyæ w ¿yciu
jednostki organizacyjnej ZHP, do której maj¹
przydzia³ s³u¿bowy,

2) realizowaæ przys³uguj¹ce im czynne i bierne pra-
wo wyborcze na zasadach okreœlonych w § 37,

3) wypowiadaæ siê i zg³aszaæ wnioski w sprawach
dotycz¹cych ZHP,

4) korzystaæ z urz¹dzeñ, sprzêtu, placówek i œwiad-
czeñ ZHP na zasadach okreœlonych przez Zwi¹-
zek,

5) nosiæ mundur i odznaki organizacyjne ZHP.

2. Instruktorzy maj¹ ponadto prawo do przyjmowa-
nia Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego
i Zobowi¹zania Instruktorskiego.

§ 20§ 20§ 20§ 20§ 20
1. Cz³onkowie ZHP maj¹ obowi¹zek:

1) dbaæ o dobre imiê i dobro Zwi¹zku, kierowaæ
siê zasadami okreœlonymi w Prawie i Obietni-
cy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcer-
skim,

2) stosowaæ siê do postanowieñ Statutu ZHP oraz
przestrzegaæ przepisów i regulaminów ZHP,

3) braæ czynny udzia³ w ¿yciu ZHP,
4) op³acaæ w okreœlonym terminie podstawow¹

sk³adkê cz³onkowsk¹.
2. Instruktorzy maj¹ ponadto obowi¹zek kierowania

siê zasadami okreœlonymi w Zobowi¹zaniu Instruk-
torskim oraz szczególnej troski o powierzone im
dzieci i m³odzie¿, zw³aszcza o ich harcerskie wy-
chowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Har-
cerskim, zdrowie i bezpieczeñstwo.

§ 21§ 21§ 21§ 21§ 21
1. Funkcjami instruktorskimi s¹ funkcje, które nie maj¹

charakteru dorywczego, to jest:
1) funkcja dru¿ynowego lub kieruj¹cego podsta-

wow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ oraz inne sta³e
funkcje zwi¹zane z realizacj¹ zadañ statutowych
powierzane w trybie mianowania przez w³aœci-
wego komendanta hufca, komendanta chor¹-
gwi lub Naczelnika ZHP,

2) funkcje cz³onków w³adz ZHP powierzane w try-
bie wyboru.

2. Funkcjê instruktorsk¹ mo¿e pe³niæ instruktor. W uza-
sadnionych wypadkach komendant hufca mo¿e
dopuœciæ do pe³nienia funkcji instruktorskiej cz³on-
ka ZHP niebêd¹cego instruktorem, który ukoñczy³
16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje instruk-
torskie.

3. Dla osób niepe³noletnich pe³ni¹cych funkcjê dru¿y-
nowego komendant hufca wyznacza pe³noletniego
opiekuna.

4. Powierzanie funkcji harcerskiego kapelana nastê-
puje w trybie mianowania przez w³aœciwego komen-
danta hufca, komendanta chor¹gwi lub Naczelnika
ZHP za zgod¹ odpowiednich w³adz koœcielnych.

§ 22§ 22§ 22§ 22§ 22
1. W³aœciwy komendant hufca, komendant chor¹gwi

lub Naczelnik ZHP zalicza instruktorom corocznie
s³u¿bê instruktorsk¹.

2. Od decyzji w sprawie zaliczania s³u¿by instruktor-
skiej przys³uguje odwo³anie do s¹du harcerskiego.

§ 23§ 23§ 23§ 23§ 23
1. Za osi¹gniêcia w pracy w Zwi¹zku cz³onkowie ZHP

mog¹ byæ wyró¿niani i nagradzani.

CZ£O
N

KO
STW

O
FU

N
KCJA IN

STR
U

KTO
R

SKA



STATUT ZHP 2012 55555

2. Formy, rodzaje oraz zasady wyró¿nieñ i nagród okre-
œla Rada Naczelna ZHP.

3. Najwy¿szym wyró¿nieniem organizacyjnym ZHP
jest krzy¿ „Za Zas³ugi dla ZHP”.

§ 24§ 24§ 24§ 24§ 24
Cz³onkostwo ZHP ustaje na skutek:

1) wyst¹pienia z ZHP,
2) skreœlenia z listy cz³onków ZHP,
3) wykluczenia z ZHP,
4) nieop³acenia podstawowej sk³adki cz³onkow-

skiej w okreœlonym terminie.

§ 25§ 25§ 25§ 25§ 25
Wyst¹pienie z ZHP nastêpuje w drodze z³o¿enia sto-
sownego oœwiadczenia, zgodnie z przydzia³em s³u¿bo-
wym, osobie kieruj¹cej podstawow¹ jednostk¹ organi-
zacyjn¹ ZHP lub w³aœciwemu komendantowi hufca,
komendantowi chor¹gwi lub Naczelnikowi ZHP.

§ 26§ 26§ 26§ 26§ 26
1. Skreœlenie z listy cz³onków mo¿e nast¹piæ w wy-

padku niewype³nienia obowi¹zków cz³onkow-
skich.

2. Decyzjê o skreœleniu z listy cz³onków ZHP podej-
muj¹, po wczeœniejszym uprzedzeniu o takim za-
miarze i umo¿liwieniu z³o¿enia wyjaœnieñ, zgodnie
z podstawowym przydzia³em s³u¿bowym, osoby
kieruj¹ce podstawowymi jednostkami organizacyj-
nymi ZHP lub w³aœciwy komendant hufca, komen-
dant chor¹gwi b¹dŸ Naczelnik ZHP.

3. Od decyzji o skreœleniu z listy cz³onków ZHP przy-
s³uguje prawo odwo³ania na zasadach okreœlonych
w § 28.

§ 27§ 27§ 27§ 27§ 27
1. Wobec cz³onków ZHP, naruszaj¹cych postanowie-

nia Statutu ZHP, mog¹ byæ stosowane nastêpuj¹ce
kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie z ZHP,
4) ponadto w stosunku do instruktorów oraz

cz³onków ZHP pe³ni¹cych funkcje instruktor-
skie pozbawienie, na okres do 4 lat, ca³oœci lub
czêœci praw cz³onkowskich, w tym zakaz pe³-
nienia okreœlonych funkcji.

2. Uprawnionymi do stosowania kar s¹:
1) w stosunku do cz³onków ZHP niebêd¹cych in-

struktorami i niepe³ni¹cych funkcji instruktor-
skich – osoba kieruj¹ca podstawow¹ jednostk¹
organizacyjn¹ ZHP,

2) w stosunku do instruktorów oraz cz³onków
ZHP pe³ni¹cych funkcje instruktorskie – w³a-
œciwy komendant hufca, komendant chor¹gwi
lub Naczelnik ZHP w zakresie upomnienia i na-
gany oraz pozbawienia praw cz³onkowskich,

a w³aœciwy s¹d harcerski w zakresie wszyst-
kich kar.

3. Obwinionemu przys³uguje prawo z³o¿enia wyjaœnieñ
przed zastosowaniem kary.

4. W³aœciwy komendant hufca, komendant chor¹gwi
lub Naczelnik ZHP mo¿e zawiesiæ cz³onka ZHP pe³-
ni¹cego funkcjê instruktorsk¹ w pe³nieniu okreœlo-
nych funkcji oraz w prawach cz³onka ZHP do czasu
zakoñczenia postêpowania, jeœli ze wzglêdu na ro-
dzaj przewinienia przemawiaj¹ za tym wzglêdy wy-
chowawcze lub dobro Zwi¹zku – pod warunkiem
jednoczesnego skierowania sprawy do s¹du har-
cerskiego.

5. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po up³y-
wie roku od prawomocnego ukarania a kara po-
zbawienia praw cz³onkowskich – po up³ywie roku
od jej zakoñczenia.

6. Wykluczenie z ZHP powoduje pozbawienie praw
cz³onkowskich, utratê stopni i odznak organizacyj-
nych.

7. Wykluczonemu z ZHP przys³uguje prawo ponow-
nego ubiegania siê o cz³onkostwo w ZHP po okre-
sie minimum dwóch lat od zastosowania kary.

§ 28§ 28§ 28§ 28§ 28
1. Skreœlonemu z listy cz³onków ZHP oraz ukarane-

mu przys³uguje prawo odwo³ania w terminie 14 dni
od dnia powiadomienia:
1) od decyzji osoby kieruj¹cej podstawow¹ jed-

nostk¹ organizacyjn¹ ZHP podjêtych wobec
cz³onka ZHP – do w³aœciwego komendanta huf-
ca lub komendanta chor¹gwi,

2) od decyzji komendanta hufca, komendanta cho-
r¹gwi lub Naczelnika ZHP – odpowiednio do
komendanta chor¹gwi, Naczelnika ZHP lub
G³ównej Kwatery ZHP,

3) od orzeczenia s¹du harcerskiego – do s¹du har-
cerskiego w³aœciwego do rozpatrzenia odwo-
³ania.

2. Od decyzji podjêtych w trybie odwo³awczym od-
wo³anie nie przys³uguje.

ROZDZIA£ 5.ROZDZIA£ 5.ROZDZIA£ 5.ROZDZIA£ 5.ROZDZIA£ 5.
StrukturaStrukturaStrukturaStrukturaStruktura

§ 29§ 29§ 29§ 29§ 29
1. ZHP jest wspólnot¹ podstawowych i terenowych

jednostek organizacyjnych.
2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP s¹

hufce i chor¹gwie.

§ 30§ 30§ 30§ 30§ 30
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP s¹:

1) gromady, dru¿yny lub krêgi,
2) inne jednostki dzia³aj¹ce na zasadach dru¿yny

lub krêgu.
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2. Rozpoczêcie dzia³alnoœci podstawowej jednostki
organizacyjnej ZHP wymaga zgody w³aœciwego
komendanta hufca. W szczególnie uzasadnionych
wypadkach utworzenie podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej mo¿e nast¹piæ tak¿e za zgod¹ komen-
danta chor¹gwi albo Naczelnika ZHP.

3. Gromad¹ lub dru¿yn¹ kieruje dru¿ynowy. Dru¿yno-
wego mianuje rozkazem w³aœciwy komendant hufca.

4. Krêgiem kieruje jego przewodnicz¹cy lub komen-
dant wybierany przez kr¹g i mianowany przez w³a-
œciwego komendanta hufca, komendanta chor¹gwi
lub Naczelnika ZHP.

§ 31§ 31§ 31§ 31§ 31
1. Podstawowe jednostki organizacyjne ZHP, dzia³a-

j¹ce w jednym œrodowisku, mog¹ ³¹czyæ siê w szcze-
py oraz zwi¹zki dru¿yn. Utworzenie szczepu i zwi¹z-
ku dru¿yn zatwierdza komenda hufca.

2. Szczepem i zwi¹zkiem dru¿yn kieruje komendant.
Komendanta mianuje rozkazem w³aœciwy komen-
dant hufca.

§ 32§ 32§ 32§ 32§ 32
1. W ZHP mog¹ dzia³aæ œrodowiskowe, regionalne

oraz ogólnopolskie ruchy programowo-metodycz-
ne, skupiaj¹ce cz³onków ZHP oraz jednostki orga-
nizacyjne ZHP.

2. Ruchy programowo-metodyczne stanowi¹ dla ich
cz³onków formê wspó³dzia³ania w celach:
1) doskonalenia programu i metodyki,
2) wymiany doœwiadczeñ i upowszechniania ini-

cjatyw programowych i metodycznych,
3) realizacji konkretnego zadania, inicjatywy spo-

³ecznej lub kierunku s³u¿by.
3. Ruchy programowo-metodyczne podlegaj¹ rejestra-

cji.

§ 33§ 33§ 33§ 33§ 33
1. Hufiec jest terytorialn¹ wspólnot¹ gromad, dru¿yn,

krêgów i innych jednostek organizacyjnych.
2. Hufiec tworzy warunki do dzia³ania jednostek or-

ganizacyjnych przez:
1) budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspól-

noty gromad, dru¿yn i krêgów,
2) wychowanie, kszta³cenie i wspieranie dru¿yno-

wych i funkcyjnych,
3) pozyskiwanie i motywowanie kadry,
4) inicjowanie i wzmacnianie dzia³alnoœci progra-

mowej i metodycznej podstawowych jednostek
organizacyjnych,

5) wspieranie gromad, dru¿yn, krêgów, szczepów
i zwi¹zków dru¿yn w organizowaniu akcji let-
niej i zimowej,

6) koordynacjê, nadzór i systematyczn¹ ocenê
podleg³ych jednostek organizacyjnych w zakre-
sie zgodnoœci z celami, zasadami i regulami-
nami ZHP i metod¹ harcersk¹,

7) wspó³pracê z w³adzami lokalnymi, organizacja-
mi pozarz¹dowymi i innymi instytucjami,

8) pozyskiwanie œrodków finansowych i material-
nych.

3. Hufiec tworzy komenda chor¹gwi, po zasiêgniêciu
opinii zainteresowanych œrodowisk, wyznaczaj¹c
jego obszar dzia³ania i siedzibê w³adz.

4. Komenda chor¹gwi zmienia obszar dzia³ania hufca
na wniosek zainteresowanych œrodowisk, po zasiê-
gniêciu opinii w³aœciwych komend hufców.

5. Hufiec rozwi¹zuje komenda chor¹gwi, po zasiêgniê-
ciu opinii zainteresowanych œrodowisk. W przypad-
ku rozwi¹zania hufca komenda chor¹gwi podejmu-
je uchwa³ê w sprawie zmiany przydzia³u s³u¿bowego
cz³onków, przynale¿noœci jednostek organizacyj-
nych hufca oraz w sprawie sk³adników maj¹tkowych
hufca i uregulowania jego zobowi¹zañ.

§ 34§ 34§ 34§ 34§ 34
1. Chor¹giew jest terytorialn¹ wspólnot¹ hufców.
2. Chor¹giew posiada osobowoœæ prawn¹.
3. Chor¹giew tworzy warunki do dzia³ania hufców

i podleg³ych jednostek organizacyjnych przez:
1) budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspól-

noty hufców,
2) wzmacnianie dzia³alnoœci programowej i me-

todycznej,
3) kszta³cenie kadry instruktorskiej,
4) pracê z instruktorami, zw³aszcza z instruktora-

mi komend hufców,
5) koordynacjê, nadzór i systematyczn¹ ocenê ko-

mend hufców i jednostek organizacyjnych na
szczeblu chor¹gwi,

6) wspó³pracê z w³adzami regionalnymi, organi-
zacjami pozarz¹dowymi i innymi instytucjami,

7) pozyskiwanie œrodków finansowych i material-
nych na wsparcie dzia³añ hufców i jednostek
organizacyjnych chor¹gwi.

W celu realizacji zadañ zawartych w punktach 1-7
chor¹giew tworzy odpowiednie zespo³y/referaty.

4. Chor¹giew tworzy G³ówna Kwatera ZHP, po zasiê-
gniêciu opinii zainteresowanych hufców, wyznacza-
j¹c jej obszar dzia³ania i siedzibê w³adz.

5. Likwidacja chor¹gwi nastêpuje w drodze uchwa³y
zjazdu chor¹gwi, podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów
w obecnoœci co najmniej 3/4 delegatów.

6. W przypadku trwa³ej niemo¿noœci regulowania za-
ci¹gniêtych i wymagalnych zobowi¹zañ chor¹gwi
– stwierdzonej uchwa³¹ Centralnej Komisji Rewi-
zyjnej ZHP – decyzje w sprawie likwidacji chor¹gwi
podejmuje Rada Naczelna ZHP na wniosek G³ów-
nej Kwatery ZHP.

7. Szczegó³owy tryb likwidacji chor¹gwi, w tym dalsz¹
przynale¿noœæ terytorialn¹ hufców wchodz¹cych
w sk³ad likwidowanej chor¹gwi, zasady podzia³u
maj¹tku oraz uregulowania jej zobowi¹zañ, okreœla
G³ówna Kwatera ZHP.
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ROZDZIA£ 6.ROZDZIA£ 6.ROZDZIA£ 6.ROZDZIA£ 6.ROZDZIA£ 6.
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wyborwyborwyborwyborwybory w³adzy w³adzy w³adzy w³adzy w³adz

§ 35§ 35§ 35§ 35§ 35
W³adzami ZHP s¹:

1) w³adze hufca:
a) zjazd hufca,
b) komenda hufca,
c) komendant hufca,
d) komisja rewizyjna hufca,
e) s¹d harcerski hufca, je¿eli zjazd hufca do-

kona jego wyboru;
2) w³adze chor¹gwi:

a) zjazd chor¹gwi,
b) rada chor¹gwi,
c) komenda chor¹gwi,
d) komendant chor¹gwi,
e) komisja rewizyjna chor¹gwi,
f) s¹d harcerski chor¹gwi;

3) w³adze naczelne:
a) Zjazd ZHP,
b) Przewodnicz¹cy ZHP,
c) Rada Naczelna ZHP,
d) G³ówna Kwatera ZHP,
e) Naczelnik ZHP,
f) Centralna Komisja Rewizyjna ZHP,
g) Naczelny S¹d Harcerski ZHP.

§ 36§ 36§ 36§ 36§ 36
1. W³adze ZHP pochodz¹ z wyboru.
2. Wybory do w³adz ZHP odbywaj¹ siê z zachowa-

niem nastêpuj¹cych zasad:
1) nieograniczona liczba kandydatów,
2) pe³ne równouprawnienie kandydatów bez

wzglêdu na p³eæ i sta¿ cz³onkowski w ZHP.

§ 37§ 37§ 37§ 37§ 37
1. Czynne prawo wyborcze maj¹ cz³onkowie ZHP pe³-

ni¹cy funkcjê instruktorsk¹, którzy op³acili podsta-
wow¹ sk³adkê cz³onkowsk¹.

2. Bierne prawo wyborcze maj¹ instruktorzy, którzy
op³acili podstawow¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ oraz maj¹
zaliczon¹ s³u¿bê instruktorsk¹, z nastêpuj¹cymi za-
strze¿eniami:
1) w wyborach na funkcje skarbników bierne pra-

wo wyborcze maj¹ tak¿e pe³noletni cz³onkowie
ZHP niebêd¹cy instruktorami,

2) w wyborach na funkcjê komendanta chor¹gwi,
Przewodnicz¹cego ZHP, Naczelnika ZHP i cz³on-
ków s¹dów harcerskich bierne prawo wyborcze
maj¹ wy³¹cznie instruktorzy w stopniu harcmi-
strza,

3) w wyborach do komisji rewizyjnych biernego pra-
wa wyborczego nie maj¹ instruktorzy bezpoœred-
nio zwi¹zani z odpowiedzialnoœci¹ materialn¹
w danej terenowej jednostce organizacyjnej,

4) cz³onkami w³adz ZHP nie mog¹ byæ osoby, któ-
re by³y skazane prawomocnym wyrokiem za
przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia
publicznego lub przestêpstwo skarbowe,

5) cz³onkowie komisji rewizyjnych chor¹gwi nie
mog¹ pozostawaæ z cz³onkami komend chor¹-
gwi w zwi¹zku ma³¿eñskim, we wspólnym po-
¿yciu, w stosunku pokrewieñstwa, powinowac-
twa lub podleg³oœci s³u¿bowej,

6) cz³onkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP
nie mog¹ pozostawaæ z cz³onkami G³ównej
Kwatery ZHP w zwi¹zku ma³¿eñskim, we wspól-
nym po¿yciu, w stosunku pokrewieñstwa, po-
winowactwa lub podleg³oœci s³u¿bowej,

7) cz³onkami rady chor¹gwi, Rady Naczelnej ZHP,
komisji rewizyjnej chor¹gwi i Centralnej Komi-
sji Rewizyjnej ZHP nie mog¹ byæ pracownicy
ZHP.

3. Nie mo¿na ³¹czyæ funkcji:
1) Przewodnicz¹cego ZHP oraz Naczelnika ZHP

z jak¹kolwiek inn¹ funkcj¹ we w³adzach ZHP,
2) cz³onka komendy hufca z funkcj¹ cz³onka ko-

misji rewizyjnej chor¹gwi oraz cz³onka komen-
dy chor¹gwi z funkcj¹ cz³onka Centralnej Ko-
misji Rewizyjnej ZHP,

3) we w³adzach tego samego stopnia,
4) przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej na szcze-

blu hufca, chor¹gwi i w³adz naczelnych,
5) przewodnicz¹cego s¹du harcerskiego na szcze-

blu hufca, chor¹gwi i w³adz naczelnych.
4. W przypadku zajœcia kolizji, o której mowa w ust.

3, dotychczasowy mandat cz³onka w³adzy wygasa
w momencie wyboru na now¹ funkcjê.

5. Funkcjê Przewodnicz¹cego ZHP, Naczelnika ZHP
komendanta chor¹gwi i komendanta hufca mo¿na
sprawowaæ nie d³u¿ej ni¿ przez 2 kolejne, pe³ne
kadencje.

§ 38§ 38§ 38§ 38§ 38
1. Wybory do w³adz odbywaj¹ siê w g³osowaniu taj-

nym, chyba ¿e uprawnieni do g³osowania jedno-
g³oœnie postanowi¹ inaczej.

2. Za wybranych do w³adz uwa¿a siê tych kandyda-
tów, którzy otrzymali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³o-
sów i wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.

3. W razie braku rozstrzygniêcia wyboru z powodu
uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej licz-
by g³osów, wiêcej jednak ni¿ po³owy wa¿nie odda-
nych g³osów, przeprowadza siê g³osowanie uzu-
pe³niaj¹ce na tych kandydatów, w którym o wyborze
decyduje zwyk³a wiêkszoœæ g³osów.

4. Je¿eli liczba osób wybranych na zasadach okreœlo-
nych w ust. 2 jest mniejsza ni¿ liczba osób wybie-
ranych w sk³ad danej w³adzy, przeprowadza siê
wybory dodatkowe.

5. W wyborach dodatkowych w kolejnych g³osowa-
niach bior¹ udzia³ tylko kandydaci zg³oszeni do
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pierwszego g³osowania, z tym ¿e w kolejnych g³o-
sowaniach nie bierze udzia³u kandydat, który w po-
przednim g³osowaniu otrzyma³ najmniejsz¹ liczbê
g³osów.

§ 39§ 39§ 39§ 39§ 39
Postanowienia § 38 stosuje siê odpowiednio do wybo-
rów delegatów na zjazd chor¹gwi i ZHP.

§ 40§ 40§ 40§ 40§ 40
Wybory s¹ prawomocne bez wzglêdu na liczbê upraw-
nionych obecnych na zjeŸdzie lub na zbiórce dokonuj¹-
cej wyboru delegatów na zjazd chor¹gwi lub Zjazd ZHP,
o ile zosta³y zachowane warunki okreœlone w Ordynacji
wyborczej ZHP.

§ 41§ 41§ 41§ 41§ 41
1. Delegaci na Zjazd ZHP wybierani s¹ w hufcach lub

w rejonach hufców w wyborach jednostopniowych
i bezpoœrednich.

2. Podstaw¹ do okreœlenia liczby delegatów wybiera-
nych na zjazdy chor¹gwi i Zjazd ZHP jest liczba
cz³onków hufca, za których odprowadzono podsta-
wowe sk³adki cz³onkowskie zgodnie z postanowie-
niami uchwa³y Rady Naczelnej ZHP.

§ 42§ 42§ 42§ 42§ 42
Rada Naczelna ZHP okreœla w Ordynacji wyborczej ZHP
szczegó³owe zasady i tryb wyboru w³adz oraz delega-
tów na zjazdy chor¹gwi i Zjazd ZHP, a tak¿e uchwala
terminarz organizowania zjazdów hufców i chor¹gwi.

§ 43§ 43§ 43§ 43§ 43
1. Kadencja w³adz ZHP trwa cztery lata. Kadencja

w³adz wybranych na zjeŸdzie sprawozdawczym
hufca lub zjeŸdzie nadzwyczajnym koñczy siê w dniu
najbli¿szego zjazdu zwyk³ego.

2. Mandat cz³onka w³adz ZHP wygasa z up³ywem ka-
dencji, a w czasie jej trwania na skutek:
1) ustania cz³onkostwa ZHP,
2) rezygnacji z mandatu,
3) odwo³ania ze sk³adu w³adz lub odwo³ania da-

nej w³adzy,
4) prawomocnego orzeczenia s¹du harcerskiego,
5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestêp-

stwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publiczne-
go lub przestêpstwo skarbowe,

6) zmiany sytuacji ¿yciowej doprowadzaj¹cej do
kolizji z postanowieniami, o których mowa
w § 37.

3. Po wygaœniêciu mandatu komendanta hufca man-
daty pozosta³ych cz³onków komendy hufca wyga-
saj¹ w chwili wyboru nowego komendanta hufca.

4. Po wygaœniêciu mandatu komendanta chor¹gwi
mandaty pozosta³ych cz³onków komendy chor¹gwi
wygasaj¹ w chwili wyboru nowego komendanta
chor¹gwi.

5. Po wygaœniêciu mandatu Naczelnika ZHP man-
daty pozosta³ych cz³onków G³ównej Kwatery ZHP
wygasaj¹ w chwili wyboru nowego Naczelnika
ZHP.

§ 44§ 44§ 44§ 44§ 44
1. W³adze ZHP mog¹ odwo³ywaæ cz³onków ze swoje-

go sk³adu. W przypadku odwo³ania lub wygaœniê-
cia mandatu w³adze niezw³ocznie uzupe³niaj¹ swój
stan osobowy przez wybór nowych cz³onków. Licz-
ba osób nowo wybranych w sk³ad danej w³adzy
w trakcie kadencji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ po³o-
wa liczebnoœci tej w³adzy okreœlona przez odpo-
wiedni zjazd.

2. W wypadku koniecznoœci dokonania w trakcie ka-
dencji w³adz naczelnych wyborów uzupe³niaj¹cych
– powoduj¹cych, ¿e liczba osób wybranych w sk³ad
danej w³adzy w trakcie kadencji bêdzie wiêksza ni¿
po³owa liczebnoœci danej w³adzy okreœlona przez
Zjazd ZHP – dokonuje ich Rada Naczelna ZHP.

3. W wypadku koniecznoœci dokonania w trakcie ka-
dencji w³adz chor¹gwi wyborów uzupe³niaj¹cych
– powoduj¹cych, ¿e liczba osób wybranych
w sk³ad danej w³adzy w trakcie kadencji bêdzie
wiêksza ni¿ po³owa liczebnoœci danej w³adzy
okreœlona przez zjazd chor¹gwi – dokonuje ich
rada chor¹gwi.

4. Odwo³anie cz³onka ze sk³adu w³adz mo¿e nast¹piæ
uchwa³¹ z powodu niewype³nienia przez niego przy-
jêtych obowi¹zków, prowadzenia dzia³alnoœci nie-
zgodnej z prawem, Statutem ZHP i uchwa³ami w³adz
Zwi¹zku.

5. Komenda hufca nie mo¿e odwo³aæ komendanta
hufca. Komenda chor¹gwi nie mo¿e odwo³aæ ko-
mendanta chor¹gwi. G³ówna Kwatera nie mo¿e
odwo³aæ Naczelnika ZHP. Rada Naczelna nie mo¿e
odwo³aæ Przewodnicz¹cego ZHP.

§ 45§ 45§ 45§ 45§ 45
1. W³adze ZHP sprawuj¹ nadzór nad dzia³alnoœci¹

odpowiednich w³adz ni¿szego stopnia.
2. W razie prowadzenia dzia³alnoœci niezgodnej z pra-

wem, Statutem ZHP, uchwa³ami lub decyzjami w³adz
ZHP G³ówna Kwatera ZHP mo¿e zawiesiæ komendê
chor¹gwi, a komenda chor¹gwi mo¿e zawiesiæ ko-
mendê hufca. Okres zawieszenia nie mo¿e przekro-
czyæ 6 miesiêcy.

3. W okresie zawieszenia funkcjê dotychczasowej w³a-
dzy pe³ni organ tymczasowy, powo³any przez w³a-
dzê wy¿szego stopnia.

4. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio w wypadku
wygaœniêcia mandatu komendanta hufca lub ko-
mendanta chor¹gwi w trakcie kadencji.

5. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio w przypad-
ku niemo¿noœci sprawowania z przyczyn losowych
mandatu komendanta hufca, komendanta chor¹gwi
i Naczelnika ZHP w trakcie kadencji.
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§ 46§ 46§ 46§ 46§ 46
1. Uchwa³y w³adz s¹ podejmowane, je¿eli Statut ZHP

nie stanowi inaczej, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy uprawnionych do
g³osowania, z zastrze¿eniem ust. 2. Przy oblicza-
niu zwyk³ej wiêkszoœci g³osów uwzglêdnia siê tyl-
ko g³osy oddane za i przeciw uchwale.

2. Uchwa³y w³adz ZHP z wy³¹czeniem zjazdów hufca,
zjazdów chor¹gwi i Zjazdu ZHP mog¹ byæ podej-
mowane w trybie obiegowym, w tym w szczegól-
noœci przy u¿yciu poczty elektronicznej, zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów, przez co najmniej po³owê
uprawnionych do g³osowania. Nie dotyczy to
uchwa³, do których stosuje siê wymóg tajnoœci.
Szczegó³owe zasady g³osowania w trybie obiego-
wym okreœlaj¹ poszczególne w³adze ZHP w swoich
regulaminach.

3. Uchwa³y zjazdów hufców i zjazdów chor¹gwi s¹
wa¿ne bez wzglêdu na liczbê obecnych osób upraw-
nionych do g³osowania.

§ 47§ 47§ 47§ 47§ 47
1. Uchwa³y i decyzje w³adz ZHP oraz decyzje osób kie-

ruj¹cych podstawowymi jednostkami organizacyj-
nymi ZHP niezgodne z prawem, Statutem ZHP,
uchwa³ami lub decyzjami w³adz wy¿szego stopnia
s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿noœæ decyzji osób kieruj¹cych podstawowy-
mi jednostkami organizacyjnymi ZHP stwierdzaj¹
w³aœciwe komendy.

3. Niewa¿noœæ uchwa³ i decyzji w³adz hufca stwier-
dzaj¹ w³aœciwe w³adze chor¹gwi.

4. Niewa¿noœæ uchwa³ i decyzji w³adz chor¹gwi stwier-
dzaj¹ w³aœciwe w³adze naczelne.

5. Od uchwa³y lub decyzji stwierdzaj¹cych niewa¿noœæ
innej uchwa³y lub decyzji przys³uguje odwo³anie do
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Rozstrzygniê-
cie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP jest ostatecz-
ne.

6. Niewa¿noœæ uchwa³ zjazdów hufców stwierdza rada
chor¹gwi, zjazdów chor¹gwi – Rada Naczelna ZHP.

7. Niewa¿noœæ uchwa³ i decyzji Przewodnicz¹cego
ZHP, Naczelnika ZHP, G³ównej Kwatery ZHP i Rady
Naczelnej ZHP stwierdza Centralna Komisja Rewi-
zyjna ZHP. Rozstrzygniêcie Centralnej Komisji Re-
wizyjnej ZHP jest ostateczne.

ROZDZIA£ 7.ROZDZIA£ 7.ROZDZIA£ 7.ROZDZIA£ 7.ROZDZIA£ 7.
W³adze hufcaW³adze hufcaW³adze hufcaW³adze hufcaW³adze hufca

§ 48§ 48§ 48§ 48§ 48
1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ hufca jest zjazd hufca.
2. Zjazd hufca obraduje jako zjazd zwyk³y, zjazd spra-

wozdawczy lub zjazd nadzwyczajny.
3. Zjazd zwyk³y hufca:

1) decyduje o najwa¿niejszych sprawach hufca,

2) przyjmuje program rozwoju hufca,
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszyst-

kich w³adz hufca za okres od ostatniego zjazdu
zwyk³ego,

4) na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmu-
je uchwa³ê w sprawie absolutorium dla po-
szczególnych cz³onków komendy hufca za
okres pomiêdzy zjazdami hufca,

5) wybiera komendanta hufca i na jego wniosek
okreœla liczebnoœæ i wybiera pozosta³ych cz³on-
ków komendy hufca, w tym skarbnika i osobê
odpowiedzialn¹ za program i pracê z kadr¹,

6) okreœla liczebnoœæ i wybiera komisjê rewizyjn¹
hufca,

7) wybiera delegatów hufca na zjazd chor¹gwi,
8) mo¿e wybraæ s¹d harcerski hufca, okreœlaj¹c

jego liczebnoœæ.
4. Zjazd zwyk³y hufca jest zwo³ywany przez komendê

hufca co cztery lata.

§ 49§ 49§ 49§ 49§ 49
1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa siê raz, w po-

³owie kadencji. Szczegó³owy terminarz zjazdów
sprawozdawczych okreœla Rada Naczelna ZHP.

2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
1) rozpatruje sprawozdania w³adz hufca, w tym

sprawozdanie finansowe za okres od ostatnie-
go zjazdu zwyk³ego hufca,

2) rozpatruje opiniê komisji rewizyjnej hufca i ko-
mendy chor¹gwi w sprawie przed³o¿onego
przez komendê hufca sprawozdania,

3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej huf-
ca, uchwa³ê w sprawie absolutorium dla po-
szczególnych cz³onków komendy hufca za
okres od ostatniego zjazdu zwyk³ego hufca,

4) ocenia realizacjê uchwa³ zjazdu hufca,
5) obraduje tak¿e nad sprawami w³aœciwymi dla

zjazdu nadzwyczajnego hufca, je¿eli wniosek
o rozpatrzenie takich spraw zosta³ zg³oszony
przez komendanta hufca, komisjê rewizyjn¹
hufca lub komendanta chor¹gwi.

3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdaw-
czy hufca absolutorium cz³onkowi komendy hufca
zjazd mo¿e podj¹æ decyzjê o wygaœniêciu jego man-
datu i dokonaæ wyboru uzupe³niaj¹cego.

4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdaw-
czy hufca absolutorium komendantowi hufca i pod-
jêciu decyzji o wygaœniêciu jego mandatu zjazd
sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendan-
ta i na jego wniosek komendy hufca.

5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwo³ywany przez
komendê hufca.

§ 50§ 50§ 50§ 50§ 50
1. Zjazd nadzwyczajny hufca zwo³ywany jest przez:

1) komendê hufca,
2) komendanta hufca,
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3) komisjê rewizyjn¹ hufca,
4) komendê chor¹gwi,
z w³asnej inicjatywy lub na ¿¹danie 1/3 cz³onków
ZHP pe³ni¹cych w hufcu funkcje instruktorskie.

2. Zjazd nadzwyczajny hufca obraduje wy³¹cznie nad
sprawami, dla których zosta³ zwo³any.

§ 51§ 51§ 51§ 51§ 51
W zjeŸdzie hufca z g³osem decyduj¹cym bior¹ udzia³
cz³onkowie ZHP pe³ni¹cy funkcje instruktorskie, maj¹-
cy przydzia³ s³u¿bowy do tego hufca i op³acon¹ podsta-
wow¹ sk³adkê cz³onkowsk¹.

§ 52§ 52§ 52§ 52§ 52
1. W sk³ad komendy hufca wchodz¹ co najmniej 3

osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba
odpowiedzialna za program i pracê z kadr¹.

2. Komenda hufca:
1) okreœla organizacjê i regulamin pracy komen-

dy hufca,
2) buduje wspólnotê instruktorsk¹ oraz wspólnotê

podstawowych jednostek organizacyjnych,
3) przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kszta³-

cenia, oraz ocenia jego realizacjê,
4) zatwierdza bud¿et hufca oraz przyjmuje spra-

wozdanie z jego realizacji,
5) tworzy warunki do realizacji programu rozwo-

ju hufca,
6) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracê gro-

mad, dru¿yn i innych jednostek hufca oraz oce-
nia ich dzia³alnoœæ,

7) koordynuje dzia³alnoœæ ruchu przyjació³ harcer-
stwa na terenie hufca,

8) podejmuje uchwa³y w innych sprawach, wnie-
sionych przez cz³onków komendy,

9) wykonuje inne zadania okreœlone przez Zjazd
ZHP, w³adze naczelne i w³adze chor¹gwi.

§ 53§ 53§ 53§ 53§ 53
1. Komendant hufca:

1) kieruje prac¹ komendy hufca,
2) kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ hufca,
3) reprezentuje hufiec,
4) wydaje rozkazy,
5) prowadzi gospodarkê finansow¹ hufca przy po-

mocy skarbnika hufca.
2. Komendant hufca w przypadku nieodprowadzenia

zebranych podstawowych sk³adek cz³onkowskich
z kierowanego przez niego hufca w okreœlonym ter-
minie mo¿e podlegaæ karze okreœlonej w § 27 ust.
1 pkt 4.

§ 54§ 54§ 54§ 54§ 54
1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym

hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
2. Komisja rewizyjna hufca:

1) czuwa nad zgodnoœci¹ dzia³ania komendy huf-

ca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych
hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

2) sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹ i finansow¹ jednostek organizacyjnych
i w³adz hufca pod wzglêdem legalnoœci, rzetel-
noœci, gospodarnoœci i celowoœci,

3) ocenia realizacjê programu rozwoju hufca,
4) przedstawia komendzie hufca informacje, za-

lecenia i wnioski,
5) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze

swej dzia³alnoœci,
6) przedstawia zjazdowi hufca ocenê dzia³alnoœci

wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla
poszczególnych cz³onków komendy hufca,

7) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez ko-
misje rewizyjne wy¿szego stopnia.

3. Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 cz³on-
ków.

§ 55§ 55§ 55§ 55§ 55
1. S¹d harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia

Statutu, uchwa³ lub decyzji w³adz ZHP przez instruk-
torów oraz cz³onków ZHP pe³ni¹cych funkcje in-
struktorskie, z wy³¹czeniem cz³onków w³adz hufca,
oraz sprawy odwo³awcze i sporne dotycz¹ce cz³on-
kostwa instruktorów.

2. Je¿eli zjazd hufca nie dokona wyboru s¹du harcer-
skiego hufca, s¹dem w³aœciwym dla osób maj¹cych
przydzia³ s³u¿bowy do tego hufca jest s¹d harcer-
ski chor¹gwi.

3. S¹d harcerski hufca liczy co najmniej 3 cz³onków.

ROZDZIA£ 8.ROZDZIA£ 8.ROZDZIA£ 8.ROZDZIA£ 8.ROZDZIA£ 8.
W³adze chor¹gwiW³adze chor¹gwiW³adze chor¹gwiW³adze chor¹gwiW³adze chor¹gwi

§ 56§ 56§ 56§ 56§ 56
1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ chor¹gwi jest zjazd chor¹gwi.
2. Zjazd chor¹gwi obraduje jako zjazd zwyk³y lub zjazd

nadzwyczajny.
3. Zjazd zwyk³y chor¹gwi:

1) decyduje o najwa¿niejszych sprawach chor¹gwi,
2) przyjmuje program rozwoju chor¹gwi,
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania w³adz

chor¹gwi od ostatniego zjazdu zwyk³ego,
4) na wniosek komisji rewizyjnej chor¹gwi podej-

muje uchwa³ê w sprawie absolutorium dla po-
szczególnych cz³onków komendy chor¹gwi za
okres pomiêdzy zjazdami chor¹gwi,

5) wybiera komendanta chor¹gwi i, na jego wnio-
sek, okreœla liczebnoœæ i wybiera pozosta³ych
cz³onków komendy chor¹gwi, w tym co naj-
mniej 1 zastêpcê komendanta chor¹gwi i skarb-
nika chor¹gwi,

6) okreœla liczebnoœæ i wybiera radê chor¹gwi, ko-
misjê rewizyjn¹ chor¹gwi i s¹d harcerski cho-
r¹gwi,
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7) decyduje w innych sprawach zastrze¿onych dla
zjazdu chor¹gwi lub przekazanych przez Zjazd
ZHP.

4. Zjazd zwyk³y chor¹gwi jest zwo³ywany przez ko-
mendê chor¹gwi co cztery lata.

§ 57§ 57§ 57§ 57§ 57
1. Zjazd nadzwyczajny chor¹gwi mo¿e zwo³aæ:

1) rada chor¹gwi,
2) komenda chor¹gwi,
3) komendant chor¹gwi,
4) komisja rewizyjn¹ chor¹gwi,
5) G³ówna Kwatera ZHP,
z w³asnej inicjatywy lub na ¿¹danie 1/3 komend huf-
ców.

2. Zjazd nadzwyczajny chor¹gwi obraduje wy³¹cznie
nad sprawami, dla których zosta³ zwo³any.

§ 58§ 58§ 58§ 58§ 58
1. W zjeŸdzie chor¹gwi bior¹ udzia³ z g³osem decydu-

j¹cym:
1) delegaci wybrani przez zjazdy hufców,
2) komendanci hufców,
3) cz³onkowie komendy chor¹gwi.

2. Cz³onkowie pozosta³ych ustêpuj¹cych w³adz cho-
r¹gwi bior¹ udzia³ w zjeŸdzie chor¹gwi z g³osem
doradczym.

3. Delegaci na zjazd chor¹gwi, wybrani przez zjazdy
hufców, zachowuj¹ wa¿noœæ mandatów do czasu
zwo³ania nastêpnego zjazdu zwyk³ego, maj¹c pra-
wo udzia³u z g³osem decyduj¹cym w zjazdach nad-
zwyczajnych chor¹gwi zwo³ywanych w trakcie ka-
dencji.

§ 59§ 59§ 59§ 59§ 59
1. Rada chor¹gwi jest w³adz¹ uchwa³odawcz¹ w za-

kresie okreœlonym przez Statut ZHP.
2. Rada chor¹gwi liczy 7-11 osób i wybiera ze swoje-

go grona przewodnicz¹cego.
3. Rada chor¹gwi:

1) ocenia realizacjê uchwa³ zjazdu chor¹gwi
i uchwa³ w³asnych,

2) przyjmuje kierunki pracy chor¹gwi oraz ocenia
ich realizacjê,

3) ocenia realizacjê planu pracy chor¹gwi, w tym
planu kszta³cenia,

4) decyduje w sprawach cz³onkostwa chor¹gwi
w organizacjach lokalnych i regionalnych,

5) decyduje o najwa¿niejszych sprawach chor¹gwi.
4. W przypadku nieudzielenia absolutorium któremu-

kolwiek z cz³onków komendy chor¹gwi rada cho-
r¹gwi mo¿e podj¹æ decyzjê o wygaœniêciu jego
mandatu.

5. Rada chor¹gwi spotyka siê co najmniej 3 razy w ro-
ku. Zwo³uje j¹ przewodnicz¹cy lub osoba przez nie-
go upowa¿niona. Radê chor¹gwi mo¿e zwo³aæ tak-
¿e komisja rewizyjna chor¹gwi z inicjatywy w³asnej

lub na wniosek 1/3 cz³onków rady lub 1/3 komend
hufców.

6. W obradach rady chor¹gwi z g³osem doradczym
uczestnicz¹ cz³onkowie komendy chor¹gwi, przed-
stawiciele komisji rewizyjnej chor¹gwi oraz s¹du
harcerskiego chor¹gwi.

§ 60§ 60§ 60§ 60§ 60
1. Komenda chor¹gwi jest zarz¹dem chor¹gwi jako jed-

nostki terenowej ZHP posiadaj¹cej osobowoœæ
prawn¹. W sk³ad komendy chor¹gwi wchodzi co
najmniej 3 cz³onków, w tym komendant, skarbnik
oraz osoba odpowiedzialna za program i pracê
z kadr¹.

2. Komenda chor¹gwi:
1) okreœla organizacjê i regulamin pracy komen-

dy chor¹gwi,
2) buduje wspólnotê instruktorsk¹ i wspólnotê

hufców,
3) przyjmuje plan pracy chor¹gwi, w tym plan

kszta³cenia,
4) tworzy warunki do realizacji programu rozwo-

ju chor¹gwi,
5) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracê ko-

mendantów hufców, jednostek organizacyjnych
i gospodarczych chor¹gwi oraz ocenia ich dzia-
³alnoœæ,

6) koordynuje dzia³alnoœæ ruchu przyjació³ harcer-
stwa na terenie chor¹gwi,

7) podejmuje uchwa³y w innych sprawach, wnie-
sionych przez cz³onków komendy,

8) wykonuje zadania okreœlone przez Zjazd ZHP
i w³adze naczelne,

9) podejmuje za zgod¹ G³ównej Kwatery ZHP
uchwa³y o zbywaniu i obci¹¿aniu maj¹tku nie-
ruchomego chor¹gwi,

10) podejmuje uchwa³y o objêciu akcji lub udzia-
³ów w spó³ce prawa handlowego z udzia³em
chor¹gwi lub ustanowieniu fundacji jako fun-
dator,

11) deleguje przedstawicieli do reprezentowania
chor¹gwi w innych podmiotach gospodar-
czych, w których chor¹giew ma akcje lub udzia-
³y, oraz w fundacjach,

12) powo³uje i likwiduje chor¹gwiane jednostki or-
ganizacyjne,

13) powo³uje i odwo³uje kierowników jednostek or-
ganizacyjnych i gospodarczych utworzonych
przez chor¹giew,

14)  sk³ada G³ównej Kwaterze ZHP, komisji rewi-
zyjnej chor¹gwi i radzie chor¹gwi sprawozda-
nia merytoryczne i finansowe roczne i za okres
kadencji ze swej dzia³alnoœci.

§ 61§ 61§ 61§ 61§ 61
1. Komendant chor¹gwi:

1) kieruje prac¹ komendy chor¹gwi,
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2) kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ chor¹gwi,
3) reprezentuje chor¹giew,
4) wydaje rozkazy,
5) zarz¹dza maj¹tkiem chor¹gwi i prowadzi go-

spodarkê finansow¹ przy pomocy skarbnika
chor¹gwi na zasadach okreœlonych w niniej-
szym Statucie.

2. Komendant chor¹gwi w przypadku nieodprowadze-
nia w okreœlonym terminie zebranych sk³adek pod-
stawowych z hufców mo¿e podlegaæ karze okre-
œlonej w § 27 ust. 1 pkt 4.

§ 62§ 62§ 62§ 62§ 62
1. Komisja rewizyjna chor¹gwi jest organem kontrol-

nym chor¹gwi, odpowiedzialnym przed zjazdem
chor¹gwi.

2. Komisja rewizyjna chor¹gwi:
1) czuwa nad zgodnoœci¹ dzia³ania rady chor¹-

gwi, komendanta i komendy chor¹gwi oraz jed-
nostek organizacyjnych chor¹gwi ze Statutem
ZHP i przepisami prawa,

2) sprawuje sta³¹ kontrolê nad dzia³alnoœci¹ go-
spodarcz¹ i finansow¹ jednostek organizacyj-
nych i w³adz chor¹gwi pod wzglêdem legal-
noœci, rzetelnoœci, gospodarnoœci i celowoœci,

3) zatwierdza bud¿et chor¹gwi i podleg³ych jej jed-
nostek samobilansuj¹cych, zatwierdza spra-
wozdanie finansowe chor¹gwi za ka¿dy rok,

4) rozpatruje sprawozdania komendy chor¹gwi
i podleg³ych jej jednostek samobilansuj¹cych,
ocenia ich dzia³alnoœæ i podejmuje co roku
uchwa³ê w sprawie absolutorium dla poszcze-
gólnych cz³onków komendy chor¹gwi i przed-
stawia j¹ wraz z uzasadnieniem radzie chor¹-
gwi,

5) ocenia realizacjê programu rozwoju chor¹gwi,
6) przedstawia komendzie chor¹gwi informacje,

zalecenia i wnioski,
7) przedstawia zjazdowi chor¹gwi sprawozdanie

ze swej dzia³alnoœci,
8) przedstawia zjazdowi chor¹gwi ocenê dzia³al-

noœci wraz z wnioskiem w sprawie absoluto-
rium dla poszczególnych cz³onków komendy
chor¹gwi,

9) wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Cen-
traln¹ Komisjê Rewizyjn¹ ZHP.

3. Komisja rewizyjna chor¹gwi liczy co najmniej 5
cz³onków.

§ 63§ 63§ 63§ 63§ 63
1. S¹d harcerski chor¹gwi rozpatruje sprawy narusze-

nia Statutu, uchwa³ lub decyzji w³adz ZHP przez
cz³onków w³adz hufców, instruktorów oraz cz³on-
ków ZHP pe³ni¹cych funkcje instruktorskie z przy-
dzia³em s³u¿bowym do komendy chor¹gwi i jedno-
stek przez ni¹ powo³anych, z wy³¹czeniem cz³onków
w³adz chor¹gwi.

2. S¹d harcerski chor¹gwi jest s¹dem odwo³awczym
dla spraw rozpoznawanych: przez s¹dy harcerskie
hufców lub przez s¹d harcerski chor¹gwi, który
rozpoznawa³ w pierwszej instancji sprawy instruk-
torów oraz cz³onków ZHP pe³ni¹cych funkcje in-
struktorskie z hufców, które nie wybra³y s¹dów
harcerskich, oraz decyzji komendanta chor¹gwi
(komendanta hufca, w którym nie wybrano s¹du),
w zakresie utraty cz³onkostwa przez instruktorów
oraz cz³onków ZHP pe³ni¹cych funkcje instruktor-
skie.

3. S¹d harcerski chor¹gwi liczy co najmniej 9 cz³on-
ków.

ROZDZIA£ 9.ROZDZIA£ 9.ROZDZIA£ 9.ROZDZIA£ 9.ROZDZIA£ 9.
W³adze naczelneW³adze naczelneW³adze naczelneW³adze naczelneW³adze naczelne

§ 64§ 64§ 64§ 64§ 64
1. Najwy¿sz¹ w³adz¹ ZHP jest Zjazd ZHP.
2. Zjazd ZHP obraduje jako zjazd zwyk³y lub nadzwy-

czajny.
3. Zjazd zwyk³y ZHP:

1) decyduje o najwa¿niejszych sprawach ZHP,
2) przyjmuje strategiê rozwoju ZHP,
3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian,
4) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP,
5) rozpatruje sprawozdania:

a) Przewodnicz¹cego ZHP,
b) Rady Naczelnej ZHP,
c) Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP,
d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP,
e) Naczelnego S¹du Harcerskiego ZHP,

6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP
podejmuje uchwa³y w sprawie absolutorium dla
poszczególnych cz³onków G³ównej Kwatery
ZHP za okres pomiêdzy zjazdami zwyk³ymi ZHP,

7) wybiera Przewodnicz¹cego ZHP i na jego wnio-
sek 1-3 wiceprzewodnicz¹cych ZHP,

8) okreœla liczebnoœæ i wybiera Radê Naczeln¹ ZHP,
9) wybiera Naczelnika ZHP i, na jego wniosek,

okreœla liczebnoœæ i wybiera pozosta³ych cz³on-
ków G³ównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej
1 zastêpcê naczelnika i Skarbnika ZHP,

10) okreœla liczebnoœæ i wybiera Centraln¹ Komisjê
Rewizyjn¹ ZHP i Naczelny S¹d Harcerski ZHP.

4. Zjazd zwyk³y ZHP jest zwo³ywany przez Przewod-
nicz¹cego ZHP na wniosek Rady Naczelnej ZHP co
cztery lata.

5. Uchwa³ê o terminie i miejscu zjazdu zwyk³ego ZHP
oraz ordynacjê wyborcz¹ og³asza siê najpóŸniej 3
miesi¹ce przed terminem zjazdu.

§ 65§ 65§ 65§ 65§ 65
1. Zjazd nadzwyczajny ZHP jest zwo³ywany przez:

1) Przewodnicz¹cego ZHP,
2) Radê Naczeln¹ ZHP,
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3) G³ówn¹ Kwaterê ZHP,
4) Naczelnika ZHP,
5) Centraln¹ Komisjê Rewizyjn¹ ZHP,
z inicjatywy w³asnej lub na wniosek 1/3 komend
chor¹gwi.

2. Zwo³anie zjazdu nadzwyczajnego ZHP musi zostaæ
og³oszone najpóŸniej 6 tygodni przed terminem jego
rozpoczêcia.

3. Zjazd nadzwyczajny ZHP obraduje wy³¹cznie nad
sprawami, dla których zosta³ zwo³any.

§ 66§ 66§ 66§ 66§ 66
1. W ZjeŸdzie ZHP bior¹ udzia³ z g³osem decyduj¹-

cym:
1) delegaci wybrani w hufcach lub rejonach huf-

ców,
2) komendanci chor¹gwi,
3) cz³onkowie G³ównej Kwatery ZHP,
4) Przewodnicz¹cy ZHP.

2. Cz³onkowie pozosta³ych ustêpuj¹cych w³adz naczel-
nych bior¹ udzia³ w ZjeŸdzie ZHP z g³osem dorad-
czym.

3. Delegaci na Zjazd ZHP wybrani w hufcach lub rejo-
nach hufców zachowuj¹ wa¿noœæ mandatów do
czasu zwo³ania nastêpnego zjazdu zwyk³ego ZHP,
maj¹c prawo udzia³u z g³osem decyduj¹cym w zjaz-
dach nadzwyczajnych ZHP zwo³ywanych w trakcie
kadencji.

§ 67§ 67§ 67§ 67§ 67
1. Rada Naczelna ZHP jest w³adz¹ uchwa³odawcz¹

ZHP.
2. W sk³ad Rady Naczelnej ZHP wchodzi Przewodni-

cz¹cy ZHP, wiceprzewodnicz¹cy ZHP, 30-40 cz³on-
ków.

3. Rada Naczelna ZHP okreœla swoj¹ organizacjê i spo-
soby dzia³ania.

4. Rada Naczelna ZHP:
1) w okresie pomiêdzy zjazdami ZHP decyduje

o podstawowych sprawach Zwi¹zku,
2) okreœla zasady przynale¿noœci cz³onków ZHP

do poszczególnych grup metodycznych i do
jednostek organizacyjnych ZHP,

3) decyduje w sprawach systemu metodyczne-
go, kierunków pracy wychowawczej i pracy
z kadr¹,

4) okreœla zasady zdobywania stopni instruktor-
skich i wymagania z nimi zwi¹zane,

5) zajmuje stanowisko wobec spo³ecznie wa¿nych
problemów,

6) ocenia realizacjê uchwa³ Zjazdu ZHP i uchwa³
w³asnych,

7) dokonuje corocznej oceny dzia³alnoœci G³ów-
nej Kwatery ZHP,

8) ustanawia sk³adki cz³onkowskie,
9) zatwierdza kierunki dzia³ania G³ównej Kwatery

ZHP na dany rok,

10) w przypadku nieudzielenia absolutorium cz³on-
kom G³ównej Kwatery ZHP przez Centraln¹ Ko-
misjê Rewizyjn¹ ZHP Rada Naczelna ZHP mo¿e
podj¹æ dodatkowo decyzjê o wygaœniêciu man-
datu cz³onka G³ównej Kwatery ZHP,

11) okreœla zasady ponownego ubiegania siê
o cz³onkostwo ZHP,

12) w okresie pomiêdzy zjazdami wybiera Przewod-
nicz¹cego ZHP i na jego wniosek wiceprzewod-
nicz¹cych ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku
okreœlonym w § 44 ust. 2 – cz³onków pozosta-
³ych w³adz naczelnych,

13) okreœla zasady i sposób finansowania w³adz ZHP,
14) decyduje w sprawach cz³onkostwa ZHP w in-

nych organizacjach ogólnopolskich i miêdzy-
narodowych,

15) ustanawia odznaczenia i tytu³y honorowe Zwi¹zku,
16) wykonuje inne zadania okreœlone w Statucie.

5. Rada Naczelna ZHP zbiera siê co najmniej 3 razy
w roku. Zwo³uje j¹ Przewodnicz¹cy ZHP lub osoba
przez niego upowa¿niona. Radê Naczeln¹ mo¿e
zwo³aæ tak¿e Centralna Komisja Rewizyjna ZHP
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 cz³onków
Rady albo 1/3 komendantów chor¹gwi.

6. W obradach Rady Naczelnej ZHP uczestnicz¹ z g³o-
sem doradczym Naczelnik ZHP, cz³onkowie G³ów-
nej Kwatery ZHP, przedstawiciele Centralnej Komi-
sji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego S¹du Harcerskiego
ZHP oraz komendanci chor¹gwi.

§ 68§ 68§ 68§ 68§ 68
1. Liczbê cz³onków Rady Naczelnej ZHP wybieranych

przez Zjazd ZHP z poszczególnych chor¹gwi a tak-
¿e szczegó³owe zasady wyborów okreœla ka¿dora-
zowo Zjazd ZHP.

2. W wypadku wygaœniêcia w trakcie kadencji man-
datu cz³onka Rady Naczelnej ZHP wybór uzupe³-
niaj¹cy jest dokonywany przez Radê Naczeln¹ ZHP
na wniosek rady w³aœciwej chor¹gwi.

§ 69§ 69§ 69§ 69§ 69
1. Przewodnicz¹cy ZHP stoi na stra¿y jednoœci, zasad

ideowych i tradycji ZHP.
2. Przewodnicz¹cy ZHP:

1) reprezentuje Zwi¹zek na zewn¹trz w zakresie
swoich kompetencji,

2) kieruje dzia³alnoœci¹ Rady Naczelnej ZHP,
3) nadaje odznaczenia i tytu³y honorowe Zwi¹z-

ku, niezastrze¿one dla innych w³adz ZHP.
3. Przewodnicz¹cy wykonuje swoje zadania przy po-

mocy wiceprzewodnicz¹cych ZHP.

§ 70§ 70§ 70§ 70§ 70
1. G³ówna Kwatera ZHP jest zarz¹dem ZHP.
2. W sk³ad G³ównej Kwatery ZHP wchodz¹ co najmniej

3 osoby, w tym: Naczelnik ZHP, Skarbnik ZHP i oso-
ba odpowiedzialna za program i pracê z kadr¹.
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3. G³ówna Kwatera ZHP kieruje dzia³alnoœci¹ ZHP,
a w szczególnoœci:
1) okreœla organizacjê i zasady swego dzia³ania,
2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju

ZHP, a harcerskie komendy s¹ oceniane z jej
realizacji,

3) wykonuje zadania okreœlone w Statucie ZHP,
uchwa³ach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP,

4) przyjmuje plan pracy G³ównej Kwatery ZHP i plan
kszta³cenia ZHP na dany rok kalendarzowy,

5) przedk³ada Radzie Naczelnej ZHP projekty
uchwa³,

6) podejmuje uchwa³y o nabywaniu, zbywaniu
i obci¹¿aniu maj¹tku nieruchomego ZHP, nie-
bêd¹cego maj¹tkiem chor¹gwi,

7) wydaje zgodê na zbycie lub obci¹¿enie maj¹t-
ku nieruchomego chor¹gwi,

8) podejmuje uchwa³y o objêciu akcji lub udzia-
³ów w spó³ce prawa handlowego z udzia³em
ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator,

9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania
Zwi¹zku w innych podmiotach gospodarczych,
w których ZHP ma udzia³y, oraz w fundacjach,

10) powo³uje i likwiduje centralne jednostki orga-
nizacyjne Zwi¹zku,

11) powo³uje i odwo³uje kierowników jednostek or-
ganizacyjnych i gospodarczych utworzonych
przez GK ZHP,

12) uchwala regulaminy wewnêtrzne i instrukcje
ZHP, niezastrze¿one dla innych w³adz ZHP,
w tym regulaminy i instrukcje dotycz¹ce zasad:
a) tworzenia i dzia³ania podstawowych jedno-

stek organizacyjnych ZHP,
b) dzia³ania ruchu przyjació³ harcerstwa,
c) tworzenia, dzia³ania i rozwi¹zywania hufców,
d) tworzenia i dzia³ania chor¹gwi,
e) organizacji pracy komendanta i komendy

hufca oraz komendanta i komendy chor¹-
gwi,

f) zaliczania s³u¿by instruktorskiej,
g) przydzia³u s³u¿bowego cz³onków,
h) prowadzenia dzia³alnoœci finansowo-gospo-

darczej przez jednostki ZHP,
i) pe³nienia nadzoru w³aœcicielskiego nad ma-

j¹tkiem ZHP,
j) postêpowania w sprawach ruchów progra-

mowo-metodycznych,
k) pracy kapelanów oraz ich wspó³dzia³ania

z komendami,
l) tworzenia i dzia³ania szczepów i zwi¹zków

dru¿yn,
13) podejmuje uchwa³y w sprawach wniesionych

przez cz³onków G³ównej Kwatery,
14) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracê ko-

mendantów i komend chor¹gwi, centralnych
jednostek organizacyjnych i gospodarczych
ZHP oraz ocenia ich dzia³alnoœæ,

15) koordynuje dzia³alnoœæ ruchu przyjació³ harcer-
stwa,

16) powo³uje i odwo³uje cia³a doradcze – rady, ko-
misje i celowe zespo³y robocze,

17) nadaje odznaczenia i tytu³y honorowe ZHP nie-
zastrze¿one dla innych w³adz ZHP.

§ 71§ 71§ 71§ 71§ 71
1. Naczelnik ZHP jest prze³o¿onym wszystkich cz³on-

ków ZHP.
2. Naczelnik ZHP:

1) kieruje pracami G³ównej Kwatery ZHP,
2) kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ ZHP,
3) reprezentuje ZHP,
4) wydaje rozkazy,
5) zarz¹dza maj¹tkiem ZHP i prowadzi gospodar-

kê finansow¹ przy pomocy Skarbnika ZHP na
zasadach okreœlonych w niniejszym Statucie.

§ 72§ 72§ 72§ 72§ 72
1. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym

organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed
Zjazdem ZHP.

2. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP:
1) czuwa nad zgodnoœci¹ dzia³ania wszystkich

w³adz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami pra-
wa,

2) sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹ i finansow¹ ZHP pod wzglêdem legal-
noœci, rzetelnoœci, gospodarnoœci i celowoœci,
przedstawia w³aœciwym w³adzom ZHP informa-
cje, zalecenia i wnioski,

3) opiniuje bud¿et G³ównej Kwatery ZHP na dany
rok,

4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania G³ównej
Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania bu-
d¿etu G³ównej Kwatery ZHP, w tym jednostek
samobilansuj¹cych, ocenia ich dzia³alnoœæ,
a nastêpnie podejmuje co roku uchwa³ê w spra-
wie absolutorium dla poszczególnych cz³onków
G³ównej Kwatery ZHP i przedstawia j¹ wraz
z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP,

5) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoœci oraz ocenê dzia³alnoœci
G³ównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami
w sprawie absolutorium dla poszczególnych
cz³onków G³ównej Kwatery ZHP,

6) stwierdza niewa¿noœæ uchwa³ i decyzji Prze-
wodnicz¹cego ZHP, Naczelnika ZHP, G³ównej
Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP.

3. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP mo¿e zlecaæ re-
alizacjê zadañ kontrolnych komisjom rewizyjnym
chor¹gwi i hufców.

4. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP liczy 9-11 cz³on-
ków.

5. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP uchwala regula-
min pracy komisji rewizyjnych ZHP.
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§ 73§ 73§ 73§ 73§ 73
1. Naczelny S¹d Harcerski ZHP rozpatruje sprawy na-

ruszenia Statutu, uchwa³ lub decyzji w³adz ZHP
przez cz³onków w³adz naczelnych ZHP i cz³onków
w³adz chor¹gwi oraz instruktorów z przydzia³em
s³u¿bowym do G³ównej Kwatery ZHP i jednostek
przez ni¹ powo³anych.

2. Naczelny S¹d Harcerski ZHP jest s¹dem odwo³aw-
czym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instan-
cji przez Naczelny S¹d Harcerski, s¹dy harcerskie
chor¹gwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie
utraty cz³onkostwa instruktorów.

3. Naczelny S¹d Harcerski dokonuje wyk³adni Statutu
ZHP.

4. Naczelny S¹d Harcerski liczy co najmniej 9 cz³onków.
5. Naczelny S¹d Harcerski uchwala regulamin s¹dów

harcerskich, okreœlaj¹cy ustrój s¹dów harcerskich,
ich szczegó³owe kompetencje i tryb postêpowania.

6. S¹dy harcerskie s¹ niezawis³e w orzekaniu.
7. Postêpowanie przed s¹dami harcerskimi jest dwu-

instancyjne.

ROZDZIA£ 10.ROZDZIA£ 10.ROZDZIA£ 10.ROZDZIA£ 10.ROZDZIA£ 10.
Maj¹tek, gospodarkaMaj¹tek, gospodarkaMaj¹tek, gospodarkaMaj¹tek, gospodarkaMaj¹tek, gospodarka

§ 74§ 74§ 74§ 74§ 74
1. Maj¹tek ZHP stanowi¹ jego fundusze oraz prawa

i sk³adniki maj¹tkowe. Maj¹tek ZHP powstaje ze
sk³adek cz³onkowskich, darowizn, zapisów i spad-
ków, dochodów z w³asnej dzia³alnoœci, dochodów
z maj¹tku Zwi¹zku, dochodów z ofiarnoœci publicz-
nej oraz dotacji i innych œrodków przekazanych na
prowadzenie zadañ i akcji zleconych przez organy
publiczne lub inne podmioty.

2. Maj¹tek ZHP s³u¿y do prowadzenia dzia³alnoœci sta-
tutowej Zwi¹zku i nie mo¿e byæ u¿yty do innych
celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem ZHP.

§ 75§ 75§ 75§ 75§ 75
1. Na maj¹tek wspólny ZHP sk³ada siê maj¹tek chor¹-

gwi bêd¹cy w dyspozycji chor¹gwi oraz pozosta³y
maj¹tek Zwi¹zku bêd¹cy w dyspozycji G³ównej
Kwatery ZHP.

2. Maj¹tek chor¹gwi stanowi¹ fundusze oraz prawa
i sk³adniki maj¹tkowe chor¹gwi i jednostek organiza-
cyjnych ZHP wchodz¹cych w sk³ad chor¹gwi. Dyspo-
nentem maj¹tku chor¹gwi jest komenda chor¹gwi.

3. Dysponentem pozosta³ego maj¹tku ZHP jest G³ów-
na Kwatera ZHP.

§ 76§ 76§ 76§ 76§ 76
1. ZHP nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹za-

nia zaci¹gniête przez chor¹giew.
2. Chor¹giew nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobo-

wi¹zania zaci¹gniête przez ZHP albo przez inn¹ cho-
r¹giew.

§ 77§ 77§ 77§ 77§ 77
1. Zbycie i obci¹¿enie maj¹tku nieruchomego chor¹-

gwi wymaga zgody G³ównej Kwatery ZHP.
2. W przypadku wyra¿enia przez G³ówn¹ Kwaterê ZHP

zgody, o której mowa w ust. 1, prawo pierwszeñ-
stwa zakupu przys³uguje G³ównej Kwaterze na za-
sadach jak w stosunku do osób trzecich. Chor¹-
giew zobowi¹zana jest do ustanowienia prawa
pierwokupu na nieruchomoœciach bêd¹cych w³a-
snoœci¹ ZHP i pozostaj¹cych w jej dyspozycji na
rzecz G³ównej Kwatery ZHP.

3. Zaci¹gniêcie kredytu i po¿yczki w kwocie przekra-
czaj¹cej 10 % wartoœci aktywów danej jednostki
wymaga uchwa³y w³aœciwej komendy chor¹gwi oraz
powiadomienia komisji rewizyjnej chor¹gwi.

§ 78§ 78§ 78§ 78§ 78
1. Sk³adk¹ cz³onkowsk¹ ZHP jest:

1) podstawowa sk³adka cz³onkowska, która jest
obowi¹zkowa dla wszystkich cz³onków ZHP,

2) dodatkowa sk³adka zadaniowa przeznaczona na
pokrycie kosztów udzia³u cz³onka ZHP w okre-
œlonym zadaniu, wynikaj¹cym z zasad i metod
pracy w ZHP. Wysokoœæ dodatkowej sk³adki za-
daniowej okreœlana jest przez organizatora za-
dania i nie mo¿e przekraczaæ kosztów realiza-
cji zadania.

2. Rada Naczelna ZHP okreœla wysokoœæ podstawo-
wej sk³adki cz³onkowskiej, zasady udzielania ulg
i zwolnieñ, a tak¿e zasady jej zbierania i podzia³u.

3. Rada Naczelna ZHP okreœla zasady rozliczania
przez w³aœciwe komendy kosztów obs³ugi zadañ
finansowanych z dodatkowych sk³adek zadanio-
wych.

§ 79§ 79§ 79§ 79§ 79
1. Osobami upowa¿nionymi w imieniu ZHP do sk³a-

dania oœwiadczeñ woli w zakresie praw i obowi¹z-
ków maj¹tkowych s¹ odpowiednio komendant cho-
r¹gwi i skarbnik chor¹gwi albo Naczelnik ZHP
i Skarbnik ZHP, dzia³aj¹cy ³¹cznie.

2. Odpowiednio komendant chor¹gwi i skarbnik cho-
r¹gwi albo Naczelnik ZHP i Skarbnik ZHP mog¹
udzielaæ pe³nomocnictw innym osobom, mog¹ te¿
wyra¿aæ zgodê na udzielanie dalszych pe³nomoc-
nictw przez osobê umocowan¹. W ka¿dym wypad-
ku wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch upowa¿-
nionych osób.

3. Udzielanie pe³nomocnictw wymaga formy pisem-
nej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 80§ 80§ 80§ 80§ 80
1. W sprawach ze stosunku pracy w imieniu praco-

dawcy wystêpuje odpowiednio komendant chor¹-
gwi albo Naczelnik ZHP.

2. W stosunku do Naczelnika ZHP w imieniu praco-
dawcy wystêpuje Przewodnicz¹cy ZHP. W stosun-
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ku do komendanta chor¹gwi w imieniu pracodaw-
cy wystêpuje przewodnicz¹cy rady chor¹gwi.

3. Odpowiednio komendant chor¹gwi albo Naczelnik
ZHP mo¿e udzielaæ pe³nomocnictw w sprawach ze
stosunku pracy, mo¿e te¿ wyraziæ zgodê na udzie-
lanie dalszych pe³nomocnictw przez osobê umo-
cowan¹ z zastosowaniem § 79 ust. 3.

§ 81§ 81§ 81§ 81§ 81
1. ZHP i chor¹gwie mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ go-

spodarcz¹ wy³¹cznie jako dodatkow¹ w stosunku
do dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.

2. Sposób i zakres prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej i finansowej ZHP i chor¹gwi okreœlaj¹ prze-
pisy prawa oraz wewnêtrzne regulaminy i instruk-
cje ZHP wydawane przez G³ówn¹ Kwaterê ZHP.

3. Dzia³alnoœæ gospodarcza i finansowa ZHP i chor¹-
gwi jest prowadzona na podstawie bud¿etu obej-
muj¹cego rok kalendarzowy.

§ 82§ 82§ 82§ 82§ 82
W ramach dzia³alnoœci zabrania siê:
a) udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi¹zañ

maj¹tkiem ZHP w stosunku do jego cz³onków, cz³on-
ków organów lub pracowników oraz osób, z który-
mi cz³onkowie, cz³onkowie organów oraz pracowni-
cy ZHP pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, we
wspólnym po¿yciu albo w stosunku pokrewieñstwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo s¹ zwi¹zani z tytu³u przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania maj¹tku ZHP na rzecz cz³onków,
cz³onków organów lub pracowników ZHP oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku
do osób trzecich, w szczególnoœci, je¿eli przekaza-
nie to nastêpuje bezp³atnie lub na preferencyjnych
warunkach,

c) wykorzystywania maj¹tku na rzecz cz³onków, cz³on-
ków organów lub pracowników ZHP oraz ich osób
bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób
trzecich, chyba ¿e to wykorzystanie bezpoœrednio
wynika z celów statutowych ZHP,

d) zakupu towarów lub us³ug od podmiotów, w któ-
rych uczestnicz¹ cz³onkowie ZHP, cz³onkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wy¿szych ni¿ rynkowe.

ROZDZIA£ 11.ROZDZIA£ 11.ROZDZIA£ 11.ROZDZIA£ 11.ROZDZIA£ 11.
Postanowienia koñcowePostanowienia koñcowePostanowienia koñcowePostanowienia koñcowePostanowienia koñcowe

§ 83§ 83§ 83§ 83§ 83
1. Uchwa³ê w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd

ZHP wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów w obecnoœci co naj-
mniej po³owy osób uczestnicz¹cych w zjeŸdzie
z g³osem decyduj¹cym.

2. Uchwa³y w sprawie zmiany nazwy, po³¹czenia z in-
nym stowarzyszeniem, rozwi¹zania ZHP podejmu-
je Zjazd ZHP wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów w obecnoœci
co najmniej 3/4 osób uczestnicz¹cych w zjeŸdzie
z g³osem decyduj¹cym.

Za³¹cznik nr 1 do Statutu ZHP

Tekst oraz zapis nutowy Hymnu ZHP

Za³¹cznik nr 2 do Statutu ZHP

1. Krzy¿ Harcerski

2. Znaczek Zucha

3. Lilijka ZHP
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