Uchwała nr 23/XL
Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
z dnia 17 listopada 2019 r.
w sprawie wykładni § 58 ust. 3 i § 66 ust. 3 Statutu ZHP
(zachowanie ważności mandatu delegata na Zjazd ZHP i zjazd chorągwi)

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

§ 1.
1. Mandat delegata na Zjazd ZHP nie wygasa w trakcie kadencji w związku z wyborem
na funkcję komendanta chorągwi, członka Głównej Kwatery ZHP lub
Przewodniczącego ZHP – dającej z tytułu pełnienia tej funkcji prawo uczestnictwa z
głosem decydującym w Zjazdach nadzwyczajnych ZHP, zwoływanych w trakcie
kadencji.
2. Mandat delegata na zjazd chorągwi nie wygasa w trakcie kadencji w związku z
wyborem na funkcję komendanta hufca lub członka komendy chorągwi – dającej z
tytułu pełnienia tej funkcji prawo uczestnictwa z głosem decydującym w zjazdach
nadzwyczajnych chorągwi, zwoływanych w trakcie kadencji.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie
Ponieważ Statut ZHP wymienia Zjazd ZHP oraz zjazd chorągwi w katalogu władz ZHP (§
35) a zasady wyboru delegatów na te zjazdy są identyczne jak zasady wyboru innych władz
ZHP – należy przyjąć, że wygaśnięcie mandatu delegata może nastąpić jedynie w
przypadkach określonych w § 43 ust. 2 Statutu ZHP. Przepis ten nie przewiduje możliwości
automatycznego wygaśnięcia mandatu delegata w związku z wyborem na inną funkcję,
dlatego należy uznać, że w przypadku takiego zdarzenia mandat delegata będzie
skumulowany z mandatem z tytułu pełnionej funkcji a osoba mająca prawo uczestnictwa w
zjeździe z kilku tytułów będzie korzystała i wykonywała prawo głosu tylko z jednego
mandatu.
Mandat delegata na zjazd to przede wszystkim uprawnienie wybranej osoby do
reprezentowania swojego środowiska przez okres całej kadencji. Odpowiadające temu
uprawnienie środowiska do posiadania swojego przedstawiciela, współdecydującego podczas
obrad zjazdu i głosującego w sposób uwzględniający poglądy tego środowiska może w

omawianej sytuacji zostać zrealizowane bądź przez tę osobę, niezależnie od tego z jakiego
tytułu wykonuje mandat delegata, bądź poprzez rezygnację z mandatu złożoną przez
wcześniej wybranego delegata i dokonanie w ślad za tym wyboru nowego delegata.
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