Działalność publiczna członków ZHR
(wytyczne)
Zatwierdzone uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 280/3 z dn. 3.04.2014 r.

1) Ważne miejsce w wychowaniu metodą harcerską zajmuje służba Bogu, Polsce i bliźnim.
W związku z tym ZHR zachęca członków do aktywnego włączania się w działalność publiczną
i społeczną na rzecz środowiska lokalnego i kraju.
2) ZHR zachęca swoich członków do zaangażowania w funkcjonowanie organizacji pozarządowych,
społecznych, inicjatyw obywatelskich itp., których działanie nie jest sprzeczne z wartościami,
którymi kieruje się ZHR.
3) Każdy członek ZHR podejmując kroki związane z działalnością publiczną lub polityczną
powinien postępować zgodnie ze Statutem ZHR, w szczególności zgodnie z następującymi
założeniami:
a. ZHR jest organizacją, której celem jest wychowanie metodą harcerską
i)

w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,

ii) do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy
własnej rodziny, narodu i państwa polskiego.
b. ZHR jest organizacją niezależną organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii
politycznej.
c. Nie można łączyć funkcji kierowniczej jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej
Związku oraz udziału we władzach naczelnych Związku, władzach okręgów i w
zarządach obwodów z udziałem w kierowniczych instancjach organizacji politycznych
bez względu na pełnione tam funkcje.
4) ZHR ma świadomość, że wartości i zasady, na których opiera się działanie organizacji, mogą być
zbieżne z wybranymi elementami programów niektórych partii politycznych oraz innych
organizacji. Członkowie ZHR pełniący funkcje wychowawcze powinni dołożyć wszelkich starań,
by prowadzone przez nich działania były zgodne zarówno z wartościami, którymi kieruje się
ZHR, jak i gwarantowały zachowanie odrębności ideowej i organizacyjnej wobec partii
politycznych oraz innych organizacji.
5) Członkowie ZHR mogą pełnić funkcje publiczne w administracji publicznej i innych instytucjach
związanych z funkcjonowaniem państwa, sprawować funkcję posłów, senatorów, radnych,
parlamentarzystów PE itp. lub być członkami partii politycznych. Na czas udziału
w kierowniczych instancjach organizacji politycznych, bez względu na pełnione tam funkcje,
członek będący instruktorem powinien być przeniesiony do rezerwy instruktorskiej.
6) Członkowie ZHR mogą pełnić rolę lub występować publicznie w roli ekspertów, doradców itp.
w zakresie posiadanych przez nich kompetencji naukowych i zawodowych.
7) Wszyscy członkowie ZHR prowadzący działalność publiczną powinni dołożyć wszelkich starań,
by ich decyzje i wypowiedzi były przedstawieniem ich własnych przekonań i dążeń, oraz by nie
sugerowały organizacyjnej lub ideowej zależności ZHR od jakiejkolwiek partii politycznej.

8) ZHR apeluje do członków ZHR o nie wykorzystywanie wizerunku ZHR podczas ubiegania się
o pełnienie oraz w trakcie pełnienia funkcji publicznych, w szczególności poprzez:
a. używanie symboli ZHR lub symboli jednoznacznie kojarzonych z ZHR podczas
kampanii wyborczej, na materiałach promocyjnych, w trakcie działań związanych
z pełnionymi funkcjami lub działań jakiejkolwiek partii politycznej,
b. występowanie w mundurze ZHR w sytuacjach związanych z działalnością polityczną
lub działaniami jakiejkolwiek partii politycznej,
c. wykorzystywanie działań ZHR – bieżących i historycznych, organizowanych
samodzielnie jak i przez innych członków ZHR - do promocji własnej osoby,
instytucji publicznej bądź partii politycznej.
9) ZHR zaleca swoim członkom prowadzącym działalność publiczną nie wypowiadanie się
w imieniu ZHR w sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ZHR.
10) ZHR zaleca swoim członkom prowadzącym działalność
niewykorzystywanie swoich funkcji pełnionych w ZHR do:

o

charakterze

politycznym

a. angażowania podległych jednostek i członków w działania o charakterze politycznym,
b. promowania jakiejkolwiek partii politycznej wewnątrz organizacji.
11) ZHR zaleca swoim członkom nie używanie symboli ZHR lub symboli jednoznacznie kojarzonych
z ZHR oraz nie występowanie w mundurze ZHR podczas działań mających charakter polityczny
lub jednoznacznie kojarzonych z jakąkolwiek partią polityczną.
12) ZHR dopuszcza, aby członkowie ZHR ujawniali swoją przynależność organizacyjną podczas
prowadzonej działalności społecznej lub publicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem ZHR. ZHR
zwraca jednocześnie uwagę, by informacja o przynależności organizacyjnej nie była dominującym
elementem wyżej wymienionych działań, lecz jednym z wielu świadczących o świadomej
postawie obywatelskiej, zaangażowaniu w inne inicjatywy społeczne i organizacje, posiadaniu
kwalifikacji naukowych i zawodowych.
13) ZHR jako organizacja niezależna organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej nie
udziela poparcia żadnym kandydatom na funkcje publiczne. ZHR nie zezwala swoim członkom
udzielania poparcia wyżej wymienionym kandydatom w sposób sugerujący udzielenie poparcia
przez ZHR lub jakąkolwiek podległą jednostkę.

