REGULAMIN
SĄDÓW HARCERSKICH ZHP
Załącznik do Uchwały nr 12/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z
dnia 8 czerwca 2013 r.

wraz ze zmianą zawartą w Uchwale nr 2/XL Naczelnego Sądu
Harcerskiego ZHP z dnia 16 czerwca 2018 r.
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DZIAŁ I
USTRÓJ I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW HARCERSKICH
ROZDZIAŁ I
USTRÓJ I ORGANIZACJA SĄDÓW HARCERSKICH

§ 1
1. Sądami harcerskimi są sądy harcerskie hufców, sądy harcerskie chorągwi oraz Naczelny Sąd
Harcerski.
2. Postępowanie przez sądami harcerskimi toczy się według postanowień niniejszego
Regulaminu.

§ 2
1. Sąd harcerski rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez
instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie w postępowaniu
dyscyplinarnym.
2. Sąd harcerski rozpatruje także:
1) odwołania od decyzji w sprawie zawieszenia w pełnieniu określnych funkcji oraz w
prawach członka ZHP,
2) odwołania od decyzji w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej,
3) inne odwołania, jeżeli wynika to z postanowień wydanych na podstawie Statutu ZHP,
4) sprawy sporne pomiędzy instruktorami.
3. Naczelny Sąd Harcerski (dalej: NSH) ponadto dokonuje wykładni Statutu ZHP.

§ 3
1. Sąd harcerski na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru przewodniczącego, zastępcę lub
zastępców przewodniczącego i sekretarza.
2. Posiedzenia sądów harcerskich w pełnym składzie odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
O terminie posiedzenia sądu harcerskiego zawiadamia się jego członków co najmniej na 7 dni
przed posiedzeniem. Do stałych punktów posiedzenia należy informacja o pracy składów
orzekających.
3. Korespondencja pomiędzy członkami sądu harcerskiego może odbywać się za pośrednictwem
poczty elektronicznej z wykorzystaniem domeny zhp.pl. W ten sam sposób może odbywać się
korespondencja pomiędzy sądami harcerskimi a odpowiednimi władzami ZHP. Korespondencji
nie ujawnia się osobom trzecim.
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§ 4
1. Sąd harcerski raz w roku dokonuje oceny swej pracy.
2. Sąd harcerski hufca składa sprawozdanie z działalności sądowi chorągwi. Sąd harcerski
chorągwi składa sprawozdanie z działalności Naczelnemu Sądowi Harcerskiemu.
Przewodniczący NSH określa szczegółowy zakres i terminarz składania sprawozdań sądów
harcerskich.
3. Sąd harcerski składa sprawozdanie ze swojej działalności na zjazdach odpowiedniego stopnia.

§ 5
1. Sądy harcerskie wyższego stopnia sprawują nadzór orzeczniczy nad działalnością sądów
harcerskich niższego stopnia. Przewodniczący NSH określa szczegółowy tryb nadzoru
orzeczniczego nad działalnością sądów harcerskich.
2. Sądy harcerskie wyższego stopnia mają obowiązek udzielania pomocy sądom harcerskim
niższego stopnia, nie naruszając ich niezawisłości.

§ 6
1. Obowiązkiem członka sądu harcerskiego jest czynny udział w pracach sądu, w szczególności
uczestnictwo w posiedzeniach oraz w realizacji powierzonych mu zadań.
2. W razie niemożności udziału w posiedzeniach, członek sądu harcerskiego obowiązany jest
usprawiedliwić swoją nieobecność przed posiedzeniem. Członek sądu obowiązany jest
powiadomić przewodniczącego o przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających mu
wykonanie powierzonego zadania.

§ 7
1. Przewodniczący sądu harcerskiego sprawuje ogólne kierownictwo nad działalnością sądu
harcerskiego, a w szczególności:
1) reprezentuje sąd harcerski,
2) organizuje działalność sądu harcerskiego,
3) ustala terminy i porządek posiedzenia sądu harcerskiego,
4) określa liczebność składu orzekającego i wyznacza osoby, wchodzące w jego skład,
5) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
2. Sekretarz sądu harcerskiego:
1) odpowiada za stronę organizacyjną narad, rozpraw i spotkań,
2) sporządza protokoły z zebrań i nadzoruje dokumentację sądu,
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3) prowadzi ustaloną ewidencję,
4) wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego.
3. W razie nieobecności przewodniczącego pracą sądu harcerskiego kieruje zastępca
przewodniczącego lub wyznaczony członek sądu, na którego przechodzą prawa i obowiązki
przewodniczącego.
§ 8
Sądy harcerskie mogą korzystać z doraźnej pomocy lub stałej współpracy doradców i specjalistów.
Doradców i specjalistów obowiązuje tajemnica w zakresie objętym klauzulą niejawności.

§ 9
Władze, jednostki organizacyjne oraz członkowie ZHP są obowiązani do udzielania sądom
harcerskim informacji i wyjaśnień oraz do udostępniania dokumentów i materiałów, których
zażąda sąd harcerski.

§ 10
1. Wydatki związane z działalnością sądów, w tym koszty postępowania, pokrywane są z budżetu
właściwej jednostki organizacyjnej ZHP.
2. Obsługę biurową, kancelaryjną i kwatermistrzowską sądów harcerskich oraz warunki pracy
zapewniają odpowiednio właściwe komendy, Główna Kwatera ZHP.

POSTANOWIENIA ODRĘBNE DOTYCZĄCE NACZELNEGO SĄDU HARCERSKIEGO

§ 11
1. Na pierwszym posiedzeniu Naczelny Sąd Harcerski wybiera ze swego grona przewodniczącego,
co najmniej jednego zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Tworzą oni Prezydium
Naczelnego Sądu Harcerskiego.
2. Prezydium Naczelnego Sądu Harcerskiego:
1) koordynuje działalność nadzorowanych sądów,
2) zwołuje posiedzenia plenarne, ustala ich terminy i proponuje ich porządek,
3) opracowuje projekty uchwał, sprawozdań, wniosków itp.,
4) organizuje szkolenie i kształcenie członków sądów,
5) opracowuje wstępne oceny pracy sądów,
6) kieruje wnioski, interpelacje i zapytania do odpowiednich władz Związku,
7) wykonuje inne czynności wynikające z niniejszego Regulaminu.
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3. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego:
1) kieruje pracą Prezydium NSH,
2) kieruje bieżącą działalnością Naczelnego Sądu Harcerskiego,
3) reprezentuje Naczelny Sąd Harcerski,
4) dokonuje podziału pracy i zadań pomiędzy członków sądu,
5) określa liczebność składu orzekającego i wyznacza osoby, wchodzące w jego skład,
6) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ II
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW HARCERSKICH

§ 12
1. O właściwości sądu harcerskiego w postępowaniu dyscyplinarnym decyduje przydział służbowy
obwinionego w chwili złożenia wniosku o ukaranie.
2. O właściwości sądu harcerskiego rozpatrującego odwołanie:
1) od decyzji o zawieszeniu członka ZHP pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu
określonych funkcji oraz w prawach członka ZHP,
2) zaliczania służby instruktorskiej,
decyduje przydział służbowy wnioskodawcy w chwili złożenia odwołania.
3. O właściwości sądu harcerskiego w postępowaniu pojednawczym decyduje przydział służbowy
obwinionego.
4. Sąd harcerski jest właściwy do rozpoznania sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym bez
względu na ustanie członkostwa ZHP przez stronę postępowania.

§ 13
1. Sąd harcerski hufca jest właściwy dla rozpoznania spraw naruszenia Statutu, uchwał lub
decyzji władz ZHP przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie
mających przydział służbowy do tego hufca z zastrzeżeniem postanowień § 14. Sąd harcerski
hufca jest właściwy także dla spraw odwoławczych i spornych dotyczących członkostwa
instruktorów mających przydział służbowy do tego hufca.
2. Jeżeli w hufcu nie ma sądu harcerskiego, sprawy wymienione w ust. 1 rozpoznaje sąd
harcerski chorągwi. W takich wypadkach sąd harcerski chorągwi orzeka jako sąd harcerski
hufca i stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące postępowania przed
sądem harcerskim hufca.
3. Sądem odwoławczym od orzeczenia sądu harcerskiego hufca jest sąd harcerski chorągwi.
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4. Sądem odwoławczym od orzeczenia sądu harcerskiego chorągwi orzekającego jako sąd
harcerski hufca - jest sąd harcerski chorągwi.

§ 14
1. Sąd harcerski chorągwi rozpoznaje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP
przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje
instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią
powołanych, z zastrzeżeniem postanowień § 15.
2. Sądem odwoławczym od orzeczenia sądu harcerskiego chorągwi jest Naczelny Sąd Harcerski.

§ 15
1. Naczelny Sąd Harcerski rozpoznaje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP
przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz instruktorów z
przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych, a także
członków sądów harcerskich.
2. Sądem odwoławczym od orzeczenia Naczelnego Sądu Harcerskiego jest Naczelny Sąd
Harcerski, orzekający w innym składzie.

§ 16
1. W sprawie dotyczącej kilku instruktorów lub członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie,
podlegających właściwości różnych sądów harcerskich tej samej chorągwi – właściwy jest sąd
harcerski wyznaczony przez przewodniczącego sądu harcerskiego chorągwi. W innych
przypadkach właściwy jest sąd harcerski wyznaczony przez przewodniczącego Naczelnego
Sądu Harcerskiego.
2. W sprawie szczególnie złożonej pod względem faktycznym i prawnym, sąd harcerski wyższego
stopnia może, na wniosek sądu właściwego, przejąć ją do rozpoznania.
3. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności i powaga sprawy, NSH może na każdym etapie
postępowania przejąć do rozpoznania każdą sprawę lub przenieść sprawę do sądu
harcerskiego innej chorągwi ZHP.
4. W przypadku pozostawienia bez biegu wniosku o wszczęcie postępowania lub – mimo wydania
postanowienia o wszczęciu postępowania – nie wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy w
okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku – na żądanie wnioskodawcy lub z inicjatywy sądu
wyższej instancji rozpoznanie sprawy może przejąć sąd wyższej instancji.
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§ 17
1. Sądem właściwym do rozpoznania odwołania od decyzji komendanta hufca jest sąd harcerski
hufca, a od decyzji komendanta hufca, w którym nie istnieje sąd harcerski – sąd harcerski
chorągwi.
2. Sądem właściwym do rozpoznania odwołania od decyzji komendanta chorągwi jest sąd
harcerski chorągwi.
3. Sądem właściwym do rozpoznania odwołania od decyzji Naczelnika ZHP jest Naczelny Sąd
Harcerski.
4. Od orzeczeń sądów harcerskich określonych w ust. 1-3 dalsze odwołanie nie przysługuje.

DZIAŁ II
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI HARCERSKIMI
ROZDZIAŁ III
SKŁAD SĄDU

§ 18
1. Sąd harcerski w postępowaniu w pierwszej instancji orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Przewodniczący sądu harcerskiego może zarządzić rozpoznanie sprawy w postępowaniu w
pierwszej instancji w składzie jednoosobowym, jeżeli przemawiają za tym okoliczności
sprawy.
3. W postępowaniu odwoławczym sąd orzeka w składzie trzyosobowym, z wyłączeniem tych
członków sądu, którzy orzekali w pierwszej instancji.
4. Przewodniczący sądu harcerskiego może zarządzić rozpoznanie sprawy w postępowaniu
odwoławczym w składzie pięcioosobowym, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy.
5. Członkowie składów orzekających oraz strony postępowania do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania nie mogą publikować wydanych w sprawie orzeczeń i
postanowień.

§ 19
1. Sądy harcerskie orzekają w zespołach orzekających. Skład zespołu orzekającego, w tym jego
przewodniczącego wyznacza przewodniczący sądu.
2. Protokolanta wyznacza przewodniczący sądu albo przewodniczący zespołu orzekającego.
3. Członek zespołu orzekającego może być wyłączony ze sprawy na uzasadniony wniosek strony
lub na własną prośbę. O wyłączeniu decyduje przewodniczący sądu harcerskiego lub zespół
orzekający, jeżeli wniosek został zgłoszony na rozprawie.
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ROZDZIAŁ IV
STRONY, PEŁNOMOCNICY, OBROŃCY

§ 20
Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są wnioskodawca i obwiniony.

§ 21
1. Wnioskodawcą może być instruktor lub władza ZHP. Wnioskodawca może działać przez
swojego jednego pełnomocnika, którym może być tylko instruktor ZHP korzystający z praw
członka ZHP.
2. Władza ZHP działa przed sądami harcerskimi samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika.

§ 22
1. Obwinionym jest instruktor lub członek ZHP pełniący funkcję instruktorską, w stosunku do
którego wydano postanowienie o wszczęciu postępowania.
2. Obwiniony ma prawo do obrony. Obwiniony może ustanowić jednego obrońcę spośród
instruktorów ZHP korzystających z praw członka ZHP.
3. Obrońcami nie mogą być członkowie sądów harcerskich.

ROZDZIAŁ IV
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

§ 23
1. Postępowanie przed sądem harcerskim wszczyna się wyłącznie na wniosek.
2. Wniosek o ukaranie powinien być złożony w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
miarę możliwości przesłany w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej
właściwego sądu, i zawierać:
1) stopień, imię i nazwisko wnioskodawcy, funkcję, przydział służbowy i jego adres do
doręczeń, a w miarę możliwości również adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
gdy wnioskodawcą jest władza ZHP - jej oznaczenie i adres, również adres poczty
elektronicznej,
2) stopień, imię i nazwisko, funkcję osoby, przeciwko której skierowano wniosek, jej
przydział służbowy i adres do doręczeń, a w miarę możliwości również adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu,
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3) dokładne określenie zarzucanego przewinienia ze wskazaniem czasu i miejsca jego
popełnienia oraz przywołanie naruszonego postanowienia Statutu, uchwały lub decyzji
władz ZHP,
4) uzasadnienie ze wskazaniem dowodów wraz z informacją, na jakie okoliczności dowody te
są przedkładane,
5) w przypadku wskazania świadków - informację, na jaką okoliczność mają zeznawać oraz
podanie ich adresów do doręczeń, w miarę możliwości również adresów poczty
elektronicznej oraz numerów telefonów,
6) w przypadku zawieszenia w prawach członka ZHP osoby, przeciwko której skierowano
wniosek, kopia rozkazu właściwego komendanta.
3. Postanowienie ust. 2 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pełnomocnika i obrońcy.
4. Wnioskodawca wraz z przesłanym wnioskiem lub na innym etapie postępowania może złożyć
pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie
elektronicznej ze wskazaniem adresu e-mail do tej korespondencji. Obwiniony takie
oświadczenie może złożyć wraz z odpowiedzią na wniosek lub na innym etapie postępowania.
5. Jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom określonym w ust. 2, w szczególności, jeżeli we
wniosku nie podano adresu do doręczeń obwinionego i wnioskodawcy, przewodniczący sądu
harcerskiego zwraca wniosek celem uzupełnienia braków w nieprzekraczalnym (zawitym)
terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez wnioskodawcę, pod rygorem odmowy wszczęcia
postępowania.

§ 24
1. Wniosek wniesiony do niewłaściwego sądu harcerskiego, przewodniczący tego sądu przekazuje
niezwłocznie właściwemu sądowi harcerskiemu, powiadamiając o tym wnioskodawcę.
2. Wniosek wniesiony do niewłaściwego sądu harcerskiego przed upływem terminu przedawnienia
uważa się za wniesiony z zachowaniem terminu.
3. Jeżeli do sądu harcerskiego wpłynął wniosek od nieuprawnionego wnioskodawcy albo
nadesłane zostało zawiadomienie (informacja) o popełnieniu przewinienia podlegającego
właściwości sądu harcerskiego, przewodniczący sądu harcerskiego odmawia wszczęcia
postępowania i przekazuje wniosek lub zawiadomienie do właściwej władzy ZHP, o czym
powiadamia wnioskodawcę.

§ 25
1. Przewodniczący sądu harcerskiego wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania lub o
odmowie wszczęcia postępowania w terminie 45 dni od daty wpłynięcia wniosku.
2. Przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania lub o odmowie wszczęcia
postępowania przewodniczący sądu harcerskiego bada, czy sprawa podlega jurysdykcji sądu
harcerskiego, a w razie potrzeby przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
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3. Odmawia się wszczęcia postępowania, gdy:
1) przewinienie nie zawiera znamion naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP,
2) od dnia popełnienia przewinienia upłynęły cztery lata (przedawnienie), z zastrzeżeniem §
26
3) szkodliwość przewinienia jest znikoma,
4) wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną.
4. Przewodniczący sądu harcerskiego może wydać postanowienie o połączeniu kilku spraw w
jedno postępowanie, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy, w szczególności w
przypadku złożenia kilku wniosków o ukaranie tej samej osoby obwinionego.

§ 26
1. Jeżeli o ten sam czyn toczy się przeciwko obwinionemu postępowanie karne lub karnoskarbowe, zespół orzekający może zawiesić postępowanie dyscyplinarne do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub karno-skarbowego, jeżeli wynik tego
postępowania może mieć istotny wpływ na wynik postępowania dyscyplinarnego. W takim
wypadku termin przedawnienia określony w § 25 ust. 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu zawiesza
się i biegnie on dalej po zakończeniu postępowania karnego lub karno-skarbowego.
2. Można wszcząć postępowanie dyscyplinarne przed sądami harcerskimi pomimo upływu terminu
przedawnienia określonego w § 25 ust. 3 pkt 2 w wypadku orzeczenia prawomocnego wyroku
karnego za czyn podlegający ukaraniu w postępowaniu dyscyplinarnym, jeżeli jego ujawnienie
nastąpiło po tym terminie. W takim wypadku prawomocne zakończenie postępowania przed
sądem harcerskim nie może nastąpić później niż w ciągu jednego roku od daty złożenia
wniosku oraz dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku karnego.
3. Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania służy stronom zażalenie.

§ 27
Wraz z wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przewodniczący sądu
harcerskiego wyznacza zespół orzekający, któremu przekazuje akta sprawy.

§ 28
1. Postanowienie o wszczęciu postępowania doręcza się stronom oraz komendantowi właściwemu
ze względu na przydział służbowy obwinionego, a obwinionemu – nadto odpis wniosku.
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania doręcza się wraz z uzasadnieniem
wnioskodawcy.
2. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wnioskodawcy przysługuje zażalenie do
sądu odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu harcerskiego odmawiającego
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wszczęcia postępowania, w nieprzekraczalnym (zawitym) terminie 14 dni od daty otrzymania
postanowienia.

§ 29
Po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania, strony, ich pełnomocnicy oraz obrońca
obwinionego mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich odpisy i notatki.

§ 30
1. Doręczeń, których adresatem jest władza ZHP lub jej pełnomocnik można dokonywać na adres
elektronicznej skrzynki pocztowej adresata w domenie zhp.pl, przy czym takie doręczenie
uważa się za skuteczne po otrzymaniu potwierdzenia odbioru lub po 14 dniach od daty
wysyłki. Do akt sprawy dołącza się papierowe wydruki korespondencji elektronicznej oraz
potwierdzeń jej odbioru.
2. Doręczeń, których adresatem jest wnioskodawca, pełnomocnik, obwiniony lub jego obrońca
dokonuje się listem poleconym. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem 21 dni od daty
wysłania pisma listem poleconym, a samo pismo pozostawia się w aktach sprawy.
3. Doręczeń za zgodą adresata można dokonywać również na adres elektronicznej skrzynki
pocztowej adresata, przy czym takie doręczenie uważa się za skuteczne po otrzymaniu
potwierdzenia odbioru lub po 14 dniach od daty wysyłki. Do akt sprawy dołącza się papierowe
wydruki korespondencji elektronicznej oraz potwierdzeń jej odbioru.

ROZDZIAŁ V
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

§ 31
1. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin i miejsce rozprawy. Na rozprawę
wzywa się strony i świadków.
2. Wezwanie powinno nastąpić najpóźniej na siedem dni przed terminem rozprawy.

§ 32
W rozprawach mogą uczestniczyć instruktorzy i członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie,
jednakże sąd może wyłączyć lub ograniczyć jawność całości rozprawy lub jej części.
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§ 33
1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym
przebiegiem.
2. Sąd zapewnia stronom możliwość składania wyjaśnień, oświadczeń i wniosków, zadawania
pytań oraz wypowiadania się co do wniosków strony przeciwnej i zebranych w sprawie
dowodów.
3. Sąd orzeka na podstawie przedstawionych w sprawie dowodów. Dla wszechstronnego zbadania
sprawy i wyjaśnienia wszelkich istotnych okoliczności sąd może dopuszczać wszelkie dowody,
nawet nie powołane przez strony.

§ 34
1. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron i świadków.
2. Nieobecność prawidłowo zawiadomionych stron nie stanowi przeszkody do rozpoznania
sprawy, chyba że sąd uzna, iż ich obecność jest konieczna.
3. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawienia się strony, która nie została prawidłowo
zawiadomiona.
4. Odroczenie rozprawy w innych przypadkach może nastąpić tylko z ważnych przyczyn.

§ 35
Po sprawdzeniu obecności, wnioskodawca lub jego pełnomocnik, a w razie ich nieobecności sąd
przedstawia wniosek o ukaranie.

§ 36
1. Po wysłuchaniu wniosku o ukaranie sąd zarządza postępowanie dowodowe. W tym celu
przesłuchuje się obwinionego, świadków, biegłych, bada dokumenty lub przeprowadza inne
dowody.
2. Świadka przesłuchuje się podczas nieobecności świadków, którzy nie złożyli jeszcze zeznań.
3. W razie konieczności przesłuchania świadka, który mieszka na terenie innego hufca lub
chorągwi albo z innych uzasadnionych przyczyn, sąd może zwrócić się do innego sądu
harcerskiego o przesłuchanie świadka.
4. Za zgodą świadka sąd może przesłuchać go za pomocą elektronicznych środków
audiowizualnych w obecności stron.
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§ 37
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd udziela kolejno głosu: wnioskodawcy,
obrońcy i obwinionemu.

§ 38
1. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który powinien zawierać zwięzłe podanie
wyjaśnień obwinionego, zeznań świadków i innych wyników postępowania dowodowego,
wnioski i inne oświadczenia stron, jak również postanowienia składu orzekającego. Protokół
podpisuje przewodniczący składu i protokolant.
2. Z przebiegu rozprawy można sporządzić zapis cyfrowy, który dołącza się do akt. Taki zapis nie
zastępuje protokołu.

§ 39
Po wysłuchaniu głosów stron, przewodniczący zamyka rozprawę. Jeżeli po zamknięciu rozprawy
pojawi się potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, przewodniczący otwiera rozprawę i
uzupełnia postępowanie dowodowe.

§ 40
1. Jeżeli sąd orzeka w składzie trzyosobowym, sąd po zamknięciu rozprawy przystępuje
niezwłocznie do narady i głosowania.
2. Przebieg narady i głosowania jest tajny.
3. Narada i głosowanie odbywa się osobno, co do winy i co do kary.
4. Postanowienia składu orzekającego zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego
nie może wstrzymać się od głosu. Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni.
5. Przegłosowany członek składu orzekającego może złożyć na piśmie zdanie odrębne wraz z
uzasadnieniem.

§ 41
1. Rozstrzygnięcia sądu harcerskiego zapadają na rozprawie lub na posiedzeniu jawnym lub
niejawnym w formie orzeczeń lub postanowień.
2. Orzeczenie może być wydane jedynie na rozprawie.
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ROZDZIAŁ VI
ORZEKANIE O WINIE I KARZE

§ 42
1. Sąd orzeka o winie i karze na podstawie przekonania opartego na ocenie ujawnionych w toku
rozprawy dowodów, kierując się zapisem postanowień Statutu ZHP, celami wychowawczymi
oraz doświadczeniem życiowym.
2. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego.

§ 43
Przy wymierzaniu kary bierze się pod uwagę stopień winy, społeczną szkodliwość i wychowawcze
skutki przewinienia oraz zachowanie się obwinionego przed i po pełnieniu przewinienia.

§ 44
1. Sąd wydając orzeczenie:
1) uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu przewinienia w całości lub w
części i wymierza karę,
2) uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu przewinienia w całości lub w
części, lecz odstępuje od wymierzenia kary,
3) uniewinnia obwinionego,
4) umarza sprawę, jeżeli zajdą okoliczności określone w § 25 ust. 3, ujawnione w toku
postępowania.
2. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień, wymierza się jedną karę za wszystkie
przewinienia łącznie.
3. Sąd może zarządzić ogłoszenie orzeczenia w rozkazie właściwego komendanta albo
upublicznienie go w inny sposób.

§ 45
Sąd może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) wykluczenie z ZHP,
4) pozbawienie całości lub części praw członkowskich na okres do lat czterech,
5) zakaz pełnienia określonych funkcji na okres do lat czterech.
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§ 46
1. Orzeczenie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:
1) określenie sądu harcerskiego oraz stopnie instruktorskie, imiona i nazwiska członków
składu orzekającego oraz protokolanta,
2) datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
3) określenie wnioskodawcy - nazwę władzy albo stopień instruktorski, imię i nazwisko oraz
funkcję wnioskodawcy,
4) określenie obwinionego - stopień instruktorski, imię i nazwisko, funkcję obwinionego,
5) przytoczenie istoty wniosku o ukaranie,
6) rozstrzygnięcie co do winy i kary ze wskazaniem naruszonych przepisów lub zasad,
7) podpisy członków składu orzekającego.
2. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, którzy brali udział w wydaniu
orzeczenia, nie wyłączając członka przegłosowanego.

§ 47
1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po podjęciu rozstrzygnięcia co do winy i kary. W
ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje najważniejsze motywy
rozstrzygnięcia oraz poucza strony o trybie i terminie wniesienia odwołania.
2. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie orzeczenia może być odroczone do 14 dni, przy
czym termin ogłoszenia powinien być podany na rozprawie.
3. Ogłoszenie orzeczenia jest jawne.
4. Orzeczenie wręcza się stronom niezwłocznie po orzeczeniu lub wysyła nie później niż w
terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.

§ 48
1. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się na wniosek strony zgłoszony w ciągu 14 dni od
ogłoszenia lub otrzymania orzeczenia. Wniosek taki można wnieść także bezpośrednio po
wysłuchaniu orzeczenia.
2. Uzasadnienie sporządza i podpisuje przewodniczący składu orzekającego.
3. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać:
1) opis ustalonego stanu faktycznego,
2) wskazanie, jakie zarzuty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w tej
mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych,
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3) przytoczenie okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary lub przy
odstąpieniu od ukarania.
4. Uzasadnienie orzeczenia wysyła się stronom w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o
jego sporządzenie.

ROZDZIAŁ VII
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE OD ORZECZEŃ

§ 49
1. Od orzeczenia lub postanowienia kończącego postępowanie w pierwszej instancji przysługuje
stronom odwołanie, chyba że niniejszy Regulamin nie przewiduje odwołania. W odwołaniu
można zaskarżyć całe orzeczenie lub jego część.
2. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, zwięzłe uzasadnienie
zarzutów, wnioski oraz podpis odwołującego się.
3. Odwołanie wnosi się w terminie nieprzekraczalnym (zawitym) 14 dni od daty doręczenia
orzeczenia, a jeżeli strona zażądała uzasadnienia – w ciągu 14 dni od daty doręczenia
uzasadnienia.
4. Odwołanie wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach oraz w miarę możliwości w wersji
elektronicznej do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu harcerskiego, który wydał
zaskarżone orzeczenie.
5. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

§ 50
1. Przewodniczący sądu harcerskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie, po stwierdzeniu, że
odwołanie zostało wniesione we właściwym terminie, nadaje bieg odwołaniu, w szczególności
przekazuje akta sprawy sądowi odwoławczemu, o czym zawiadamia strony.
2. Przewodniczący sądu harcerskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie, wydaje postanowienie
o odmowie przyjęcia odwołania, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu lub przez osobę
nieuprawnioną.
3. Przewodniczący sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, może przywrócić termin do
wniesienia odwołania, jeżeli zwłoka jest usprawiedliwiona i nie została zawiniona przez
odwołującego się. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia
odwołania zażalenie nie przysługuje.
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§ 51
1. Przewodniczący sądu odwoławczego po otrzymaniu akt sprawy powołuje skład orzekający, w
tym jego przewodniczącego.
2. Przewodniczący składu orzekającego przesyła odpis odwołania stronie przeciwnej. Odpis
odwołania można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli w aktach sprawy
jest zgoda stron na ten sposób korespondencji.
3. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy odwoławczej, na którą wzywa
strony. W zakresie wezwań i doręczeń postanowienie § 30 stosuje się odpowiednio.
Stawiennictwo na rozprawę odwoławczą nie jest obowiązkowe.
4. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym przewodniczący lub inny
członek składu orzekającego (sprawozdawca) przedstawia przebieg dotychczasowego
postępowania, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty i wnioski.
5. Sąd odwoławczy może przeprowadzić postępowanie dowodowe.
6. Przed zakończeniem rozprawy przewodniczący składu orzekającego udziela głosu stronom,
przy czym pierwszy głos przysługuje stronie, która wniosła odwołanie. Jeżeli odwołanie
zostało wniesione przez obie strony, pierwszy głos przysługuje wnioskodawcy.

§ 52

1. Sąd odwoławczy po rozpoznaniu odwołania:
1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie,
2) kieruje sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji w innym składzie,
wydając instrukcje i wskazówki co do ponownego rozpoznania,
3) zmienia zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie,
4) uchyla orzeczenie i umarza postępowanie, jeżeli zajdą okoliczności określone w § 26 ust.
3, ujawnione w toku postępowania odwoławczego.

§ 53
2. Orzeczenie wydane w postępowaniu odwoławczym jest ostateczne i prawomocne z chwilą
ogłoszenia i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. Orzeczenie wydane w postępowaniu odwoławczym wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie
orzeczenia, sporządzone przez przewodniczącego składu orzekającego, wysyła się stronom w
terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia.
4. Po wydaniu orzeczenia sąd odwoławczy zwraca akta sądowi pierwszej instancji, pozostawiając
w aktach odpis orzeczenia.
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§ 54
W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem
pierwszej instancji i o orzekaniu o winie i karze.

ROZDZIAŁ VIII
ZAŻALENIA

§ 55
1. Zażalenie przysługuje na postanowienie tylko w wypadkach przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
2. Zażalenie wnosi się w nieprzekraczalnym (zawitym) terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
postanowienia, a jeżeli przepis nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia.
3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu harcerskiego, który wydał zaskarżone
postanowienie.
4. Zażalenie na postanowienie przewodniczącego sądu, jeżeli przepis odrębny nie stanowi
inaczej, rozpatruje przewodniczący sądu bezpośrednio wyższego stopnia.
5. Zażalenie na postanowienie przewodniczącego Naczelnego Sądu Harcerskiego rozpatruje
trzyosobowy skład orzekający NSH.
6. Zażalenie na postanowienie składu orzekającego podlega rozpoznaniu przez właściwy sąd
odwoławczy.
7. Do rozpoznania zażaleń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.

ROZDZIAŁ IX
ODWOŁANIA OD DECYZJI

§ 56
Podstawą do wszczęcia postępowania odwoławczego od decyzji komendanta lub Naczelnika ZHP
jest odwołanie osoby zainteresowanej, złożone do właściwego sądu harcerskiego:
1) od decyzji o zawieszeniu członka ZHP pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu
określonych funkcji oraz w prawach członka ZHP – w nieprzekraczalnym (zawitym)
terminie 7 dni od powiadomienia o decyzji o właściwego komendanta,
2) w sprawach zaliczania służby instruktorskiej – w terminie nieprzekraczalnym (zawitym) 7
dni od powiadomienia o decyzji właściwego komendanta,.
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§ 57
1. Odwołanie powinno być złożone w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w miarę
możliwości przesłane w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej właściwego
sądu, i zawierać:
1) oznaczenie odwołującego się,
2) przedłożenie odpisu zaskarżonej decyzji lub rozkazu komendanta,
3) wskazanie zarzutów, na których oparto odwołanie,
4) podpis odwołującego się.
2. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, przewodniczący sądu
harcerskiego wzywa odwołującego się do jego uzupełnienia w terminie 3 dni pod rygorem
pozostawienia odwołania bez rozpoznania.

§ 58
Jeżeli odwołanie spełnia wymogi formalne, przewodniczący sądu harcerskiego kieruje
rozpatrzenie odwołania na posiedzenie, na którym sąd orzeka w składzie jednoosobowym.

§ 59
1. Termin rozpoznania odwołania od daty jego wpływu do właściwego sądu wynosi:
1) od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu określonych funkcji członka ZHP pełniącego funkcję
instruktorską oraz w prawach członka ZHP – 10 dni,
2) w sprawach zaliczania służby instruktorskiej – 14 dni.
2. O terminie posiedzenia sądu powiadamia się odwołującego się i właściwego komendanta,
którzy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu.

§ 60
1. Po rozpoznaniu sprawy sąd harcerski wydaje postanowienie, w którym:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję,
2) uchyla zaskarżoną decyzję,
3) zawiesza decyzję do czasu uzupełnienia wskazanych w postanowieniu braków.
2. Postanowienie sądu harcerskiego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

§ 61
1. Jeżeli w decyzji o zawieszeniu członka ZHP pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu
określonych funkcji oraz o zawieszeniu w prawach członka ZHP nie wskazano, jakie względy
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wychowawcze lub naruszenie jakiego dobra ZHP przemawiają za zawieszeniem członka ZHP,
sąd zawiesza postępowanie do czasu uzupełnienia wskazanych w postanowieniu braków w
decyzji.
2. W okresie zawieszenia postępowania decyzja określona w ust. 1 ulega zawieszeniu.

§ 62
Sąd harcerski po ogłoszeniu postanowienia niezwłocznie wysyła je wraz z uzasadnieniem
odwołującemu się i właściwemu komendantowi, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego
ogłoszenia.

ROZDZIAŁ X
WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

§ 63
1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem o wykluczeniu z ZHP
można wznowić, jeżeli po wydaniu orzeczenia ujawniają się nowe istotne fakty lub dowody
nie znane przed zakończeniem postępowania.
2. Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do sądu harcerskiego, który wydał prawomocne
orzeczenie w ciągu 30 dni od chwili uzyskania wiadomości o przyczynie uzasadniającej
wznowienie.
3. Przewodniczący sądu harcerskiego wydaje postanowienie o wznowieniu lub o odmowie
wznowienia postępowania. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
4. Wznowione postępowanie toczy się na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ XI
WYKONANIE ORZECZEŃ I ZATARCIE KARY

§ 64
1. Sąd harcerski przesyła prawomocne orzeczenie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia
się orzeczenia - ze wzmianką o wykonalności - do właściwej komendy ze względu na przydział
służbowy ukaranego.
2. Odpis prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu z ZHP przesyła się do wiadomości Naczelnego
Sądu Harcerskiego i Naczelnika ZHP.
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§ 65
1. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podlega niezwłocznemu wykonaniu.
2. Orzeczenie wykonuje komendant właściwy ze względu na przydział służbowy ukaranego. W
szczególności komendant:
1) dołącza odpis orzeczenia do akt instruktorskich ukaranego,
2) ogłasza ukaranie w swoim rozkazie albo upublicznia go w inny sposób, stosownie do
orzeczenia sądu wydanego w oparciu o § 44 ust. 3.
3. Sąd obowiązkowo orzeka ogłoszenie kary wykluczenia z ZHP w rozkazie Naczelnika ZHP i
właściwego komendanta.
4. Niewykonanie orzeczonej kary powoduje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec
komendanta.

§ 66
1. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie jednego roku licząc od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
2. Kara pozbawienia praw członkowskich ulega zatarciu po upływie jednego roku od jej
zakończenia.
3. Z chwilą zatarcia kary uważa się ją za niebyłą. Z akt usuwa się dokumenty dotyczące
ukarania.

§ 67
1. Sąd harcerski na wniosek ukaranego może orzec złagodzenie orzeczonej kary określonej w
§ 45 pkt 4 i 5, polegające na skróceniu okresu obowiązywania kary po spełnieniu
następujących warunków:
1) od uprawomocnienia orzeczenia wymierzającego karę upłynęła co najmniej połowa
orzeczonego okresu pozbawienia praw członkowskich lub zakazu pełnienia określonych
funkcji,
2) ukarany do wniosku dołączył pozytywną opinię właściwego komendanta ze względu na
przydział służbowy ukaranego.
2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd, w którym wydane zostało ostateczne
orzeczenie w sprawie, w składzie trzyosobowym po wysłuchaniu ukaranego.
3. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, odwołanie nie przysługuje. Orzeczenie wydane w
tym postępowaniu jest ostateczne i prawomocne z chwilą ogłoszenia.
4. Orzeczenie wydane w tym postępowaniu wymaga uzasadnienia. Orzeczenie wraz z
uzasadnieniem, sporządzone przez przewodniczącego składu orzekającego, wysyła się
ukaranemu w terminie do 30 dni od daty wydania orzeczenia.
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5. Sąd może zarządzić ogłoszenie orzeczenia w rozkazie właściwego komendanta albo
upublicznienie go w inny sposób.

§ § 68
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących postępowania
dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego.

ROZDZIAŁ XII
POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE

§ 69
1. Sprawy sporne pomiędzy instruktorami związane z ich działalnością w ZHP, sądy harcerskie
rozstrzygają w postępowaniu pojednawczym.
2. Nie mogą być przedmiotem postępowania pojednawczego decyzje uprawnionych władz ZHP
podejmowane w wykonaniu ich statutowych zadań.

§ 70
1. W postępowaniu pojednawczym sądy harcerskie orzekają jednoosobowo.
2. Członka sądu harcerskiego prowadzącego postępowanie pojednawcze wyznacza
przewodniczący sądu harcerskiego.

§ 71
1. Wszczęcie postępowania pojednawczego następuje na wniosek złożony w dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w miarę możliwości przesłany w wersji
elektronicznej na adres poczty elektronicznej właściwego sądu.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy i obwinionego (imię i nazwisko, stopień, funkcję, przydział
służbowy i adres do doręczeń, a w miarę możliwości również adres poczty elektronicznej
oraz numer telefonu),
2) bliższe określenie sprawy z podaniem okoliczności faktycznych, a w razie potrzeby także
dowodów,
3) ewentualne wnioski co do rozstrzygnięcia sprawy,
4) podpis wnioskodawcy.
3. Wnioskodawca wraz z przesłanym wnioskiem lub na innym etapie postępowania może złożyć
pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie
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elektronicznej ze wskazaniem adresu e-mail do tej korespondencji. Obwiniony takie
oświadczenie może złożyć wraz z odpowiedzią na wniosek lub na innym etapie postępowania.
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, przewodniczący sądu harcerskiego
wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty jego zwrotu pod
rygorem odrzucenia wniosku.

§ 72
1. Jeżeli wniosek spełnia wymogi określone w § 71, przewodniczący sądu harcerskiego wydaje
postanowienie o wszczęciu postępowania pojednawczego, zawiadamiając o tym strony.
2. Na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie.

§ 73
1. Prowadzący postępowanie nakłania strony do zawarcia ugody, może również podejmować
czynności wyjaśniające, zmierzające do ułatwienia stronom zawarcia ugody.
2. Ugoda może polegać na przeproszeniu strony pokrzywdzonej (przed sądem, pisemnie,
publicznie itp.), odwołanie zarzutów, ustalenie innych warunków polubownego zakończenia
sporu (wzajemne zobowiązania, oświadczenia itp.).
3. Strony zawierają ugodę na piśmie i podpisują ją w obecności prowadzącego postępowanie
pojednawcze.

§ 74
1. Po zawarciu ugody, prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o umorzeniu
postępowania.
2. Sprawa rozstrzygnięta ugodą nie może być ponownie rozpatrywana przez sąd.
3. W wypadku niewykonania przez stronę przyjętego w ugodzie zobowiązania, na wniosek
drugiej strony sąd wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

§ 75
W razie braku ugody, prowadzący postępowanie na wniosek strony kieruje sprawę do sądu
właściwego do rozpoznania sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym, celem wydania
postanowienia o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego albo umarza
postępowanie.
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ROZDZIAŁ XIII
DOKONYWANIE WYKŁADNI STATUTU ZHP

§ 76
1. Naczelny Sąd Harcerski dokonuje wykładni Statutu ZHP na wniosek złożony w wersji
papierowej oraz przesłany w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej NSH przez:
1) jedną z władz ZHP,
2) grupa co najmniej 5 instruktorów ZHP.
2. Wniosek o dokonanie wykładni Statutu ZHP powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy lub wnioskodawców,
2) przywołanie postanowienia Statutu ZHP, którego wykładnia ma dotyczyć,
3) sformułowane pytania lub wątpliwości związane z brzmieniem postanowienia Statutu ZHP,
o którym mowa w pkt 2 wraz z ewentualnym opisem stanu faktycznego, który był
podstawą do złożenia wniosku,
4) uzasadnienie wniosku,
5) podpis wnioskodawcy lub wnioskodawców.
3. Naczelny Sąd Harcerski może podjąć uchwałę
z własnej inicjatywy w celu ich aktualizacji.

w

sprawie

wykładni

Statutu

ZHP

§ 77
1. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego dokonuje wstępnej oceny wniosku, w
szczególności bada, czy przepis Statutu, którego dotyczy wniosek, wymaga wykładni.
2. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego odmawia dokonania wykładni lub kieruje
wniosek do rozpoznania.
3. Na postanowienie o odmowie dokonania wykładni przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu
Harcerskiego.

§ 78
1. NSH dokonuje wykładni statutu ZHP w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków NSH, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. NSH może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym w szczególności przy użyciu
poczty elektronicznej, według następujących zasad:
1) Głosowanie w trybie obiegowym zarządza przewodniczący NSH, określając:
a) temat,
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b) formę (pisemną, elektroniczną itp.),
c) czas trwania,
d) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania.
2) Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie głosowania:
a) informuje wszystkich członków NSH o rozpoczęciu i czasie trwania głosowania,
b) rozsyła materiały do głosowania,
c) po zakończeniu głosowania przygotowuje protokół i przekazuje przewodniczącemu
NSH.
3. Protokół z głosowania przyjmowany jest na następnym posiedzeniu plenarnym NSH.

DZIAŁ III
DOKUMENTACJA
ROZDZIAŁ XIV
PIECZĘCIE

§ 79
1) Naczelny Sąd Harcerski :
Związek Harcerstwa Polskiego
Naczelny Sąd Harcerski
2) Sądy harcerskie chorągwi:
Związek Harcerstwa Polskiego
Sąd Harcerski Chorągwi
3) Sądy harcerskie hufców:
Związek Harcerstwa Polskiego
Sąd Harcerski Hufca w ....................

§ 80
Przewodniczący sądów harcerskich posługują się podłużnymi pieczęciami o treści:
1) Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
.................................................
(stopień, imię i nazwisko)
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2) Przewodniczący Sądu Harcerskiego (Chorągwi, Hufca ZHP)
..................................................
(stopień, imię i nazwisko)

ROZDZIAŁ XV
PROWADZENIE AKT

§ 81
1. Akta sądów harcerskich prowadzone są w następujących grupach:
1) P – dokumentacja posiedzeń sądu i jego prezydium oraz korespondencja związana z tymi
posiedzeniami,
2) I – akta spraw dyscyplinarnych i pojednawczych, prowadzonych przez sąd w I instancji,
3) II – akta spraw dyscyplinarnych i pojednawczych, prowadzonych przez sąd w II instancji,
4) Zal.SI – akta spraw odwołań dotyczących zaliczenia służby instruktorskiej,
5) W. – akta spraw odwołań dotyczących praw wyborczych,
6) Skr. – akta spraw odwołań dotyczących skreślenia z listy członków ZHP,
7) P.S. – akta spraw odwołań dotyczących przydziału służbowego,
8) W.S.– dokumentacja dotycząca wykładni Statutu ZHP przez Naczelny Sąd Harcerski,
9) Og.– dokumentacja działalności pozaorzeczniczej i korespondencja ogólna nie dotycząca
grup: P, I i II.
2. Dla każdej grupy akt prowadzi się odrębny rejestr na okres roku kalendarzowego, przy czym:
1) jeden numer "P" nadaje się całej dokumentacji jednego posiedzenia sądu lub jego
prezydium,
2) jeden numer "I" nadaje się aktom sprawy dyscyplinarnej lub pojednawczej w I instancji,
3) jeden numer "II" nadaje się aktom sprawy dyscyplinarnej lub pojednawczej w II instancji,
4) numer "Og." nadaje się wg potrzeb.
3. Akta i korespondencję oznacza się numerami, które składają się z następujących elementów:
1) szczebel sądu harcerskiego
2) rodzaj sprawy (grupa akt)
3) kolejna pozycja rejestru
4) rok kalendarzowy.
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4. Sądy harcerskie używają numerów według następujących wzorów:
1) Naczelny Sąd Harcerski ZHP: NACZELNY SĄD HARCERSKI-P........./200...
a) NACZELNY SĄD HARCERSKI-I ......../200...
b) NACZELNY SĄD HARCERSKI-II ......./200...
c) NACZELNY SĄD HARCERSKI-Zal.SI......./200...
d) NACZELNY SĄD HARCERSKI-W. ........../200...
e) NACZELNY SĄD HARCERSKI-Skr. ......../200...
f) NACZELNY SĄD HARCERSKI-P.S. ........./200...
g) NACZELNY SĄD HARCERSKI-W.S. ......../200...
h) NACZELNY SĄD HARCERSKI-Og. ....../200...
2) Sądy harcerskie chorągwi: SHCh-P ......../200...
a)

SHCh-I ...../200...

b)

SHCh-II ...../200...

c)

SHCh-Zal.SI. ...../200...

d)

SHCh-W. ...../200...

e)

SHCh-Skr. ...../200...

f)

SHCh-P.S. ...../200...

g)

SHCh-Og. ....../200...

3)

Sądy harcerskie hufców: SHH-P . ....../200...

a)

SHH-I ....../200...

b) SHH-Zal.SI. ....../200...
c) SHH-Skr. ....../200...
d) SHH-P.S. ....../200...
e) SHH-Og. ....../200...
5. Archiwizacja akt sądów harcerskich odbywa się według zasad ogólnie obowiązujących w ZHP.
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