Uchwała nr 2/XXXVIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
z dnia 16 marca 2014 roku
w sprawie wykładni postanowień § 27 ust. 4
w związku z postanowieniami § 19 Statutu ZHP

Naczelny Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie
postanowień § 73 ust. 3 uchwala, co następuje:

§1
Postanowienia § 27 ust. 4 Statutu ZHP stanowią, iż:
„Właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP może zawiesić
członka ZHP pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu określonych funkcji
w prawach członka ZHP do czasu zakończenia postępowania, jeśli ze względu
na rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro
Związku – pod warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do sądu harcerskiego.”
Z literalnego brzmienia wyżej wymienionego uprawnienia komendanta hufca,
chorągwi lub Naczelnika ZHP wynika, iż komendant lub Naczelnik ZHP może zawiesić
członka ZHP pełniącego funkcję instruktorską w:
1) pełnieniu określonych funkcji oraz
2) prawach członka ZHP.
Decyzję o zawieszeniu komendant hufca, komendant chorągwi i Naczelnik ZHP
ma obowiązek uzasadnić wskazując jakie względy wychowawcze lub naruszenia
jakiego dobra ZHP przemawiają za zawieszeniem członka ZHP. Decyzja wraz
z uzasadnieniem winna być niezwłocznie wysłana lub doręczona zawieszonemu
członkowi ZHP. Uzasadnienia do decyzji nie podaje się do publicznej wiadomości.
Warunkiem sine qua non przy zawieszeniu członka ZHP pełniącego funkcję
instruktorską jest jednoczesne skierowanie sprawy do sądu harcerskiego. W ocenie
NSH ZHP jednoczesność skierowania sprawy do sądu harcerskiego, określona w § 27
ust. 4 Statutu ZHP, oznacza złożenie wniosku o ukaranie do sądu harcerskiego tego
samego dnia lub przed datą decyzji o zawieszeniu.
NSH ZHP stoi na stanowisku, iż zawieszenie członka ZHP pełniącego funkcję
instruktorską w pełnieniu określonych funkcji oraz w prawach członka możliwe jest
w sytuacji, gdy wnioskodawcą składającym wniosek o ukaranie do sądu harcerskiego
jest właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP, jak
również w przypadku gdy wniosek o ukaranie do sądu harcerskiego złożyła osoba,
której nie przysługuje prawo zawieszenia, określone w § 27 ust. 4 Statutu ZHP.
Jednakże w tym drugim przypadku, decyzja o zawieszeniu może zostać podjęta,
jeśli wniosek do sądu harcerskiego został już złożony przez innego wnioskodawcę
aniżeli właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP oraz
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przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro ZHP.

§2
Zdaniem NSH ZHP § 27 ust. 4 Statutu ZHP przewiduje zawieszenie członka ZHP
w pełnieniu określonych funkcji lub we wszystkich prawach członka ZHP.
Zawieszenie członka ZHP w pełnieniu określonych funkcji oznacza, iż nie może ten
członek ZHP sprawować wymienionych funkcji i realizować praw oraz zadań
związanych z pełnieniem tych czy tej funkcji.
Natomiast w przypadku zawieszenia w prawach członka należy wziąć pod uwagę
postanowienia § 19 Statutu ZHP, który stanowi, iż:

„1. Członkowie ZHP, mający opłaconą podstawową składkę członkowską, mają
prawo:
1) brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej, w szczególności
uczestniczyć w życiu jednostki organizacyjnej ZHP, do której mają przydział
służbowy,
2) realizować przysługujące im czynne i bierne prawo wyborcze na zasadach
określonych w § 37,
3) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP,
4) korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP, na zasadach
określonych przez Związek,
5) nosić mundur i odznaki organizacyjne ZHP.
2. Instruktorzy mają ponadto prawo do przyjmowania
Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego.”

Obietnicy

Zucha,

A zatem członek ZHP zawieszony w prawach członka ZHP:
1) nie może brać czynnego udziału
we wszystkich
formach pracy
harcerskiej, w szczególności uczestniczyć w życiu jednostki organizacyjnej
ZHP, do której ma przydział służbowy,
2) nie może realizować czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach
określonych w § 37,
3) nie może wypowiadać się i zgłaszać wniosków w sprawach dotyczących ZHP,
4) nie może korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP,
na zasadach określonych przez Związek,
5) nie może nosić munduru i odznaki organizacyjnej ZHP,
6) nie może przyjmować Obietnicy
i Zobowiązania Instruktorskiego.

Zucha,

Przyrzeczenia

Harcerskiego
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Wobec powyższego NSH ZHP stoi na stanowisku, iż w czasie zawieszenia w prawach
członek ZHP pełniący funkcję instruktorską może występować z wnioskami
dotyczącymi jego osoby w sprawach, które nie są wyliczone enumeratywnie
w postanowieniach § 19 Statutu ZHP. W szczególności zawieszony w prawach członek
ZHP może występować do właściwych władz ZHP z wnioskami o stwierdzenie
nieważności decyzji dotyczących jego osoby lub odwołać się do właściwego sądu
harcerskiego.
Co do terminu wniesienia takiego wniosku do właściwej władzy ZHP, wniosek może
zostać złożony w terminie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wydanego przez
sąd harcerski lub w terminie zakreślonym przez odpowiednie dokumenty
wewnętrzne ZHP.

§3
Traci moc Uchwała nr 5/XXXVI Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia
06 października 2012 roku w sprawie wykładni postanowień § 27 ust. 4 Statutu ZHP
w związku z postanowieniami § 19 Statutu.

Przewodniczący
Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
hm. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
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